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1. alGemene informaTie
Op 25 en 26 September 2021 wordt het Finaleweekend van de Nederlandse Loterij Club-

competitie Mannen verreden. Dit evenement zal plaatsvinden op en rond Watersley Sports 

& Talentpark, Sittard, Nederland. Zaterdag wordt de wedstrijd op het Tom Dumoulin Bike-

park in Sittard verreden. Zondag is de start en finish op Watersley Sport en Talentpark. 

1.1 Informatie Nederlandse Loterij Clubcompetitie Mannen 

Finaleweekend Watersley

Stichting Watersley Topsports is verantwoordelijk voor de organisatie van het Nederlandse Lo-

terij Clubcompetitie Mannen Finaleweekend Watersley en verklaart dat de wedstrijd zoals be-

schreven in deze technische gids en volgend de voorschriften van de KNWU uitgevoerd wordt.

Contact organisatie

Stichting Watersley Topsports, Watersley 31, 6132 KA Sittard, The Netherlands

Email: info@watersley-topsports.com

Website: www.watersley.com

Contacten 25 & 26 september

Race director Christian Kos +31 6 42 71 56 69 christian@watersley.com

Driving in the  race Roel Close +31 6 40 96 07 03

Watersley Marijke Thielen +31 6 39 18 34 97 marijke@watersley.com

Role Name Telephone Emailadres

Permanence                            Adres dag 1 Tom Dumoulin Bike Park

Watersley 31, 6132 KA Sittard             Europaboulevard, 6135 LD Sittard
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1.2 Programma

Zaterdag, 25 september

8.30 – 9.30 Inschrijving permanence Watersley Sports & Talentpark Plaza

9.30 – 9.45 Juryvergadering Watersley Sports & Talentpark Plaza

11.00 – 13.30 Proloog Tom Dumoulin Bike Park 

15.00 – 16.15 Criterium 1 Tom Dumoulin Bike Park 

16.30 – 17.45 Criterium 2 Tom Dumoulin Bike Park 

17.45 Huldiging Watersley Sports & Talentpark Plaza

Tijd Activiteit Locatie

Zondag, 26 september

10.00-11.00 Ploegleidersvergadering Watersley Sports & Talentpark Plaza

12.00 Start Omloop Watersley Watersley Sports & Talentpark

16.00 Finish Watersley Sports & Talentpark

16.00 Huldiging Watersley Sports & Talentpark Plaza

Tijd Activiteit Locatie

1.3 Aanvullende informatie

Medische zorg / ziekenhuis 

Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen, 6162 BG Sittard-Geleen, Tel: 088 – 459 7777

Medische dienst in de race 

Dutch Medical Service

Neutrale service 

Neutral Service - P4C vzw

Verkeersplan

Door de wedstrijden op zondag 26 September kan het verkeer richting Watersley Sports 

&Talentpark hinder ondervinden. Tijdens de wedstrijden, met name rondom de start en 

de finale doorkomsten, wordt er geen verkeer toegestaan bergop naar het Watersley park.

Afval

Tijdens de evenementen op Watersley wordt er veel aandacht besteed aan het milieu. We 

doen een dringend beroep op de renners, ploegleiders, staf en alle andere deelnemers aan 

de wedstrijd; gooi geen afval of materialen op de openbare weg en/of in de greppels. Zondag 

is er een afvalzone op het parcours geplaatst. Houd ons platteland alstublieft schoon! 
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2. samensTellinG van de
commissarissen

Wedstrijdleider Mark Renooij

Commissaris Jeroen van Summeren

Computerverwerking Hans Kilwinger

Aankomstrechter Harrie Strik

Microfonist Rien van Horik

Assistent Wedstrijdleider Simone Manders

Motorrijder motorordonnance John Teheux

Bezemwagen Jan Schut

Videofinish Bob Kroonen

Motorordonnance Patrick Knoben

Stagiair Honoré Pieters

Wedstrijdcommissaris 2 Hubert Emans

Wedstrijdcommissaris 3 Peter Oonincx

Rol Naam

3. reGlemenT
Artikel 1.

De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse be-

sluiten en nadere bepalingen van de UCI en de KNWU. De aanvullende regels van de Club-

competitie, zoals gepubliceerd op de KNWU website zijn eveneens van kracht.

Artikel 2. 

De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen, bepalingen en 

instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie, als ook van de te volgen route. 

Artikel 3. 

De tot de volgerskaravaan toegelaten voertuigen, voorzien van KNWU-strook, ra-

dio-ontvanger en door de organisatie ter beschikking gestelde herkenningstekens, 

stellen zich (op aanwijzing van de organisatie en de jury). Ze sluiten na de renners aan 

bij de karavaan. Het meerijden van niet toegelaten voertuigen is verboden. 
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Artikel 8. 

De locatie van de verzorging en waste zone zijn aangegeven met borden.  De waste zone is 

het enige punt op het parcours waar het renners is toegestaan bidons of afval achter te laten. 

Het achterlaten van afval elders op het parcours komt de betreffende renner op een sanctie 

te staan volgens de KNWU reglementen. De organisatie doet een beroep op de verzorgers 

van de clubs om gezamenlijk de ravitaillering/waste zone schoon achter te laten!  

Artikel 9. 

De afleiding van de volgers vindt plaats op 100 meter voor de finish. De afleiding is naar links! 

Artikel 10. 

De wedstrijd sluit een kwartier na aankomst van de winnaar, of direct na aankomst van bezem-

wagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd, na betaling van het protestgeld, schrif-

telijk ingediend worden bij de voorzitter van de jury, mits binnen de reglementair gestelde tijd.  

Artikel 11. 

Op de individuele uitslag is het prijzenschema, clubcompetitie, van de KNWU van toe-

passing. Alle prijzen worden uitbetaald na afloop van de protest-termijn in de permanen-

ce. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan het einde van de wedstrijddag en worden niet 

opgestuurd. Afhalen door de ploegleiders bij het retourneren van de kaderplaatjes. 

Artikel 4. 

Er vindt technische ondersteuning plaats in de vorm van drie neutrale materiaalwagens 

vanuit de organisatie. 

Artikel 5. 

Er is bij deze wedstrijd een neutralisatie (zondag). 

Artikel 6. 

Gedurende de wedstrijd zal er een tijdslimiet worden gehanteerd voor de maximale ach-

terstand van deelnemende renners t.o.v. de leiders in de wedstrijd. Deze tijdslimiet be-

draagt in principe 5 minuten op het peloton. In geval van buitengewone omstandigheden 

kan de organisatie, in overleg met de wedstrijdleiding besluiten dat van deze regel wordt 

afgeweken. Deze afwijking wordt dan via het tourkanaal bekend gemaakt. Renners die de 

tijdslimiet overschrijden worden uit de wedstrijd genomen. Hier kan de voorzitter van de 

jury in samenspraak met de beveiligingsmedewerkers van de organisatie ten alle tijden 

van afwijken, als de verkeersveiligheid dit vraagt. 

Artikel 7. 

De bezemwagen is de laatste wagen in de volgers karavaan, en is herkenbaar aan het 

opschrift ‘Bezemwagen’. De wagen is verder voorzien van een bezem. 
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Algemeen, klassementen 

1. Het ploegen eindklassement wordt niet meer opgemaakt op tijd maar op punten. 

Voor ieder onderdeel wordt een klassement gemaakt op punten. De punten van de 

drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en op deze totaalscore wordt het eind-

klassement opgemaakt.  Zie hieronder.

2. Individueel klassement op tijd van alleen de klassieker. Puntentelling is zoals ge-

woonlijk bij een klassieker. 

Ploegenklassement bestaat uit alle scores behaald uit de 3 onderdelen: 

a. Proloog, alle renners kunnen deze rijden. Klassement wordt bepaald op tijden van 

de eerste 3 renners bij elkaar opgeteld. Hieruit komt een score. 1 t/m 26 (bij 26 ploe-

gen) Beste krijgt 1 punt, 2e 2 punten, 3e 3 punten etc…. 

b. 2 x criterium, iedere ploeg kan max. 3 renners per criterium opstellen. De uitslag van 

de eerste 2 renners per criterium worden bij elkaar opgeteld. Over de twee criteriums 

wordt er een score over 2 x 2 beste renners een klassement per ploeg opgemaakt.   

Artikel 12. 

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, 

zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 

Artikel 13. 

De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van jury en de door de 

organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van aanwij-

zingen kan leiden tot een startverbod of uitsluiting uit de wedstrijd. 

Artikel 14. 

Bij niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd ge-

nomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider. 

Artikel 15. 

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslissen - m.b.t. wedstrijd technische 

zaken: de wedstrijdcommissarissen (de jury) en - m.b.t. organisatorische aangelegen-

heden: de organisatie. 
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c.   Klassieker, gezamenlijke tijd van de eerste 3 renners. Zoals gewoon bij een CC klassieker. 

       Hieruit komt een score. 1 t/m 26 (bij 26 ploegen). Zie ook proloog.

De ploeg met het laagst aantal punten heeft gewonnen, bij een gelijke stand is de uit-

slag van de klassieker doorslaggevend.     

Individueel klassement 

Alleen de klassieker geldt voor het individueel klassement. Voor het individueel klasse-

ment gelden beide klassiekers even zwaar. Bij gelijke stand geldt de uitslag van de laatste 

klassieker.

Eindklassement clubcompetitie 2021

Ploegen/clubs:Weging finaleweekend t.o.v. eerdere gereden cc klassieker (Zuiderzee), 

is dat de finale voor 2 telt. Dus het eindklassement van de clubcompetitie 2021 bestaat 

dan helaas uit 2 onderdelen, namelijk Zuiderzee (telt 1x) en Finale weekend (telt voor 2).

Individueel: Voor de twee individuele klassementen gelden beide klassiekers even zwaar. 

Bij een gelijke stand geldt de uitslag van de laatste klassieker.
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4.waTersley sporTs & 
TalenTparK
Het Finaleweekend clubcompetitie vindt plaats op Watersley Sports & Talentpark, een 

leefomgeving voor zowel internationale als nationale sporttalenten gelegen in een kalme, 

bosri ke omgeving net buiten Sittard. Een unieke locatie, centraal gelegen in Europa en kort 

bi België en Duitsland, waar leven, trainen, opleiding, werk en plezier verbonden zijn.

Ons ‘Watersley principe’, STAY – GROW – PLAY, is onze basis in het begeleiden en 

faciliteren van sporters en is gebaseerd op huizing, ontwikkeling en wedstrijden.

Stay

Watersley Sports & Talentpark biedt een breed aanbod aan huisvesting voor individuele 

atleten of teams, voor zowel kort als lang verblijf.

Afhankelijk van je wensen, is er voor iedereen een geschikte vorm van woning beschikbaar. 

Samen gaan we op zoek naar de perfecte match en maken we je verblijf op Watersley zo 

goed mogelijk.

Grow

Het groeien op fysiek en mentaal vlak is de sleutel tot succes. Op Watersley hebben we 

talent pakketten samen gesteld die faciliteiten en service bevatten die zorgen voor de 

groei en ontwikkeling van onze talenten. De focus ligt hierbij op (fysieke) training, herstel, 

voeding en sociale ontwikkeling.

We hebben ook ons dames wielerteam die gebruik maken van al onze faciliteiten en services 

op zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; Watersley R&D Team.

Play

Om je optimaal te ontwikkelen en groei te stimuleren is het competitieve element on-

misbaar. In samenwerking met ‘Stichting Watersley Topsports’ worden jaarlijks diver-

se topsport evenementen, zoals het NK Mountainbike, georganiseerd op Watersley 

Sports & Talentpark.

Interesse?

Interesse om meer te ontdekken over Watersley Sports & Talentpark? Stel je vragen aan 

een van onze medewerkers op het Finaleweekend clubcompetitie, bekijk onze website

www.watersley.com of mail naar info@watersley.com
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5. livesTream
Tijdens het Finaleweekend clubcompetitie worden alle wedstrijden in beeld gebracht 

door New Media Corporation B.V. door middel van meer dan 15 camera’s. Deze beelden 

worden direct gestreamd op www.wstp.tv, zo is het Finaleweekend clubcompetitie over 

de hele wereld te volgen!
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6. rouTe
6.1 Gedetaileerde plattegrond van Watersley Sports & Talentpark
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6.2 Etappe 1 zaterdag 25 september 2021 Tom Dumoulin Bike Park 

Proloog

Afstand: 3km

ITT, start elke minuut 

Tijd: 11:00 – 13.30

Start
Finish
Route
Tech zone
Team parking
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6.3 Etappe 2 zaterdag 25 september 2021 Tom Dumoulin Bike Park 

Criterium

Afstand: 45km 

Tijd: 15.00 – 16.15 Criterium 1  

Tijd: 16.30 – 17.45 Criterium 2 

Start
Finish
Route
Tech zone
Team parking
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6.4 Etappe 3 zondag 26 september 2021 Omloop Watersley

Afstand: 156,8km 

Start: 12.00

Finish: 16.00

Huldiging: aansluitend 

Complete ronde (blauw):

Alternatieve ronde (rood):

Start
Finish
Route
Waste zone
Feeding zone

1x complete ronde (blauwe lijn) 

7x rode rondes (rode stippenlijn)  

Gevolgd door 2 complete rondes (blauwe lijn) 
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6.4 Etappe 3 zondag 26 september 2021 Omloop Watersley

Laatste 3 km (blauw):

Start
Finish
Route
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Contact

Interested in booking your stay at Watersley Sports 

& Talentpark, or do you have any questions? Please 

contact us, and we will help you further. We are 

looking forward to welcoming you to our park!

Marijke Thielen

Team leader Stay

info@watersley.com

+31 (0)46 460 01 33

+31 (0)6 39 18 34 97

www.watersley.com

Watersley 31, 6132 KA Sittard

Limburg, The Netherlands  


