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MAILING BESTEMD VOOR: 
ORGANISATOREN VAN ÉÉN- EN MEERDAAGSE WEGWEDSTRIJDEN 
Ook in 2013 jaar ontvangt U van de Commissie Jury en Reglementen een mailing om een aantal punten 
voor het nieuwe seizoen nog eens extra te benadrukken. De Commissie wil deze actuele zaken extra 
onder Uw aandacht brengen met als doel de organisatie van Uw wielerwedstrijd nog vlotter en correcter te 
laten verlopen. 
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A. Tekenen presentielijst 
Bij alle ééndaagse en meerdaagse wedstrijden dienen de renners een presentielijst verplicht te 
tekenen. 
De organisatie dient zorg dragen voor de aanwezigheid van deze presentielijst + schrijfmateriaal en bij 
voorkeur op/onder een overdekte ruimte +/- 60 meter voor de startlijn waar de renners de lijst kunnen 
tekenen in het bijzijn van een jurylid en microfonist.  
Niet tekenen betekent: Niet gestart en dus niet gefinisht. 
Ingeval niet aanwezig dient u in de naaste omgeving noodtoiletten plaatsen voor sanitaire behoeftes. 

 
 

B. Verzetcontrole. 
Voor wedstrijden waarin dit van toepassing is worden de organisatoren verzocht in de directe 
omgeving van de start( +/- 70 meter voor de start ) een ruimte beschikbaar te hebben, waar een 
eventuele verzetcontrole door de jury kan plaatsvinden.  
Een combinatie van de punten A en B is aan te bevelen. 

 
 

C. Videofinish apparatuur. 
Voor alle één en meerdaagse wegwedstrijden geldt dat videofinish apparatuur wordt verzorgd door de 
KNWU. Indien organisatoren tijdens nationale wedstrijden gebruik wensen te maken van externe 
videofinish apparatuur, kan dit alleen in overleg met de jurycoördinator van de KNWU en moet dit tijdig 
via de consul naar de jurycoördinator gecommuniceerd worden. 
Organisatoren die gebruik maken van een externe videofinish apparatuur kunnen de kaderplaatjes, die 
verplicht zijn, bestellen (en betalen) bij de firma CTS Promo. Dit geldt ook voor organisatoren die 
kaderplaatjes van sponsoring willen voorzien.  
CTS Promo, 
Kruiswaal 1, 
1161 AL  Zwanenburg 
020 – 497 69 17 
www.ctspromo.nl 

 
 

D. Uitslagverwerking 
De opmaak van de uitslagen is aan strikte (internationale) regels gebonden. Daarnaast dienen er 
diverse klassementen voor eventuele competitiestanden worden bijgehouden. De Commissie J&R zal 
daarom voor alle wedstrijden een door de KNWU aangestelde operateur met computerapparatuur 
inzetten voor de uitslag verwerking. Voor wedstrijden in competitieverband (belofte-, club- en 
topcompetitie) behoeft de operateur niet rechtstreeks betaald te worden, deze betaling loopt via de 
KNWU. 
 
Omdat de KNWU per 2013 de kosten van de software voor haar rekening neemt, dienen de 
organisatoren van alle wedstrijden, zijnde niet in competitieverband, de overblijvende kosten hiervan, 
t.w. € 35,- i.p.v. voorheen € 50, - per wedstrijddag, rechtstreeks te voldoen aan de dienstdoende 
operateur. Deze kosten hebben dan uitsluitend nog betrekking op het gebruik van de persoonlijke 
apparatuur.  
Organisatoren blijven overigens mede verantwoordelijk voor het feit dat de correcte uitslag in het juiste 
format snel op die plaats(en) terecht komt, waar deze behoort te zijn (UCI, KNWU).  
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E. Chipmeting 
In 2011 is de KNWU gestart met digitale chipmeting tijdens alle Nationale wedstrijden. Als organisator 
kunt u een handleiding van de KNWU-site downloaden met daarin de zaken die u als organisator dient 
te regelen zodat de chipmeting zo voorspoedig mogelijk kan verlopen (het gaat hier om bijv. extra 
tafels bij de inschrijving voor eventuele verhuur van dagchips, elektriciteitsvoorziening van 220V in de 
jurywagen enzovoort). Vanuit de KNWU worden daghuurchips voor buitenlandse deelnemers en WFN 
licentiehouders meegeleverd, huurprijs is volgens het tarief vermeld in de jaarlijkse besluiten van het 
hoofdbestuur. Dit bedrag komt ten goede aan het District.  
 
Mede gezien het feit dat buitenlandse deelnemers bij wedstrijden op de internationale kalender niet in 
het bezit zijn van een persoonlijke chip welke ook in 2013 voor de Nederlandse licentiehouders 
verplicht is, is door de KNWU voor de wedstrijden op de international kalender geen chipmeting 
voorzien. 
Organisatoren van internationale wedstrijden die gebruik willen maken van chipmeting adviseren wij 
contact op te nemen met het verantwoordelijk KNWU jurylid of een professionele organisatie die 
dergelijke service verleent, De uitslag dient na afloop van de wedstrijd volgens UCI/KNWU gestelde 
model geüpload te worden naar de juiste sites. 

 
 

F. Technische gids. 
E.e.a. staat vermeld in de artikelen 1.2.038. en 1.2.041 t/m 1.2.046. 
Bij internationale wedstrijden moet de Technische Gids minimaal zowel in het Nederlands als in de 
Engelse of Franse taal uitgebracht worden. Speciale aandacht hiervoor. 
Veel UCI bemerkingen zijn terug te voeren naar een onvolledige technische gids. 
Voorkom deze bemerkingen! 
 
Zoals in deze reglementartikelen omschreven moet de organisatie een Technische gids beschikbaar 
stellen aan de deelnemende ploegen, juryleden en derden. 
Wanneer de organisator beschikt over een website kan de Technische Gids daarop eveneens 
geplaatst worden, doch alleen ter informatie. 
De organisatie kan in dat geval volstaan met het toezenden van een verkorte gids (met verwijzing naar 
de site) met een aantal belangrijke punten aan de juryleden. Op de wedstrijddag dient dan de 
Technische Gids aan de juryleden overhandigd worden. Wel dienen de aangestelde juryleden tijdig 
geïnformeerd te worden betreffende de bijzonderheden. 
Een concept van de Technische Gids met daarin o.a. het wedstrijdreglement en route/tijdtabel (zie ook 
O.) dient altijd ter beoordeling uiterlijk 2 maanden voor de datum van het evenement via de consul 
voorgelegd te worden aan de Commissie J&R. 

 
 

G. Volgauto’s.  
Een in de volgerkaravaan meerijdende auto mag niet hoger zijn dan 1,60 mtr. en moet zodanig 
geconstrueerd zijn dat aan de hoogste veiligheidseisen wordt voldaan, d.w.z. dat door achter rijdende 
chauffeurs “door het voertuig heen” kan worden gekeken om te zien wat verderop in de karavaan 
gebeurt, bijv. in geval van plotseling stoppen of uitwijken voor een obstakel, renner o.i.d. (dus geen 
minibusjes of kleine vrachtwagens). Ook het dichtplakken van ramen met bijv. reclamestickers is 
verboden, terwijl een z.g. trekhaak niet tot de standaard uitrusting van een volgauto behoort. Deze is te 
gevaarlijk in geval renners tussen de volgers rijden. 
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H. Individuele / collectie volgerlicentie. 
     Gelet op UCI artikel 2.2.035 is het voor wedstrijden op de Internationale Kalender verplicht dat alle 

bestuurders van de voertuigen en motoren (met uitzondering van politie en ambulance) die in de 
wielerkaravaan rijden in het bezit zijn van een volgerlicentie afgegeven door de KNWU dan wel de 
volgers applicatie voorafgaand aan/of tijdens de wedstrijddag te hebben gevolgd. Dit is van toepassing 
voor zover zij niet in het bezit zijn van enig KNWU of andere licentie van een federatie aangesloten bij 
de UCI. Een verkorte versie is ter beschikking van de organisatoren op de dag van de wedstrijd. Uw 
KNWU wedstrijdleider is hiervoor verantwoordelijk qua uitvoering. 
Uiteraard dienen bestuurders van motoren en volgauto’s te voldoen aan alle wettelijke bepalingen 
zoals in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
Volgercursussen kunnen aangevraagd worden via uw consul. 
Voor de wedstrijden op de nationale kalender kan de organisatie voor de niet licentiehouders onder de 
chauffeurs van de hiervoor genoemde voertuigen en/of motoren, een “collectieve volgerlicentie” 
aanvragen. De chauffeurs ontvangen, nadat ze door de organisator tenminste vier weken voor de 
wedstrijddatum zijn aangemeld, tijdig de nodige documentatie in de vorm van een naslagwerk. De 
volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing: 

• In het bezit van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig en/of motor.  

• Vanaf het jaar waarin de 70 jarige leeftijd wordt bereikt, wordt dwingend geadviseerd om een 
chauffeur niet meer tijdens de wedstrijd in te zetten. 

• Kennis nemen van de inhoud van de documentatie (naslagwerk) 

• De instructie resp. toelichting van een wedstrijdcommissaris hebben bijgewoond voor de 
wedstrijd waarbij een presentielijst wordt gehanteerd. 

De organisatie verplicht zich in dit geval om de chauffeurs en/of motorrijders deel te laten nemen aan 
deze instructie welke meestal voor de wedstrijd in overleg met de dienstdoende wedstrijdleider plaats 
zal vinden. In overleg met de dienstdoende wedstrijdleider kan dit ook in een eerder stadium 
geschieden. 
De wedstrijdleider is verplicht (verzekering technisch) om de presentielijst bij het juryrapport te voegen. 
De Organisatoren worden er op geattendeerd dat de kosten voor een “collectieve daglicentie” € 150,00 
bedraagt, en gefactureerd wordt tezamen met de wedstrijdafdracht. Indien bij controle blijkt dat tijdens 
een koers alle volgers in bezit zijn van een volgerlicentie dan kan restitutie van de collectieve 
daglicentie plaatsvinden. Dit moet vooraf door de organisatie met de wedstrijdleider opgenomen 
worden. De wedstrijdleider dient per mail te verklaren aan het Uniebureau (wedstrijden@knwu.nl) dat 
het gefactureerde bedrag voor de collectieve daglicenties gecrediteerd kan worden. 
Vanwege het feit dat er in de afgelopen jaren door het door de UCI aangestelde internationale jurylid 
nooit controle is uitgevoerd op het daadwerkelijke bezit van een volgerlicentie tijdens internationale 
wedstrijden, staat de KNWU toe dat de collectieve daglicentie ook gebruikt wordt tijdens internationale 
wedstrijden. Het risico dat er bij controle door het internationale jurylid een aantekening wordt gemaakt 
op het wedstrijdrapport is geheel voor de organisatie. Voor wat betreft de verzekering van de volgers 
heeft het geen consequentie. 
 
Indien gewenst kan een deelnemer aan een volgercursus een persoonlijk bewijs van deelname laten 
tekenen door de instructeur (wedstrijdcommissaris) welke bij een volgende gelegenheid dient te 
worden getoond waarna niet meer aan een dergelijke bijeenkomst behoeft te worden deelgenomen 
gedurende drie opeenvolgende seizoenen. Zie ook de jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur. 

 

I. Tussensprints 
De locaties van evt. tussensprints (etappewedstrijden) en/of premiesprints dient gesitueerd te worden 
op plaatsen die voor een ieder (renners en jury) goed herkenbaar zijn. De locatie dient duidelijk in de 
technische gids en/of route/tijd schema te zijn opgenomen. De sprints mogen 1000 vóór en 200 meter 
na de sprint geen obstakels in het parcours kennen. Houd rekening met voldoende ruimte voor 
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parkeren door soigneurs. Het is aan te bevelen borden te plaatsen op 1000 meter, 500 meter en 200 
meter voor de sprint en de plaats van de sprint duidelijk aan te geven. In ieder ander geval is het 
reglementair minimaal verplicht om 200 meter voor de sprint met een gele vlag en op de sprint lijn met 
een witte vlag te zwaaien.  
Een witte streep en/of spandoek/boog is ter plekke noodzakelijk. 
 
 

J. Jurywagens. 
Om de wedstrijdcommissarissen in de gelegenheid te stellen de wedstrijd goed te kunnen jureren is 
het noodzakelijk dat de organisatie minimaal 1 maar liefst 3 auto’s met schuifdak beschikbaar stelt. 
Gelet op artikel 2.2.034 dient bij internationale wedstrijden voor iedere wedstrijdcommissaris een auto 
met schuifdak ter beschikking te zijn (geen cabriolet). 
Daarnaast moet er tenminste een wagen beschikbaar zijn voor de aankomstrechter, tijdwaarnemer en 
microfonist (Jury 5 of 6) en een wagen voor de commissaris (Jury 4 of 5) als mede natuurlijk een als 
zodanig herkenbare bezemwagen met vlag en bezem. Deze wagen moet voldoende ruimte hebben 
om renners en fietsen te kunnen vervoeren. Het inzetten van twee bezemwagens (een voor renners en 
een voor fietsen) is aan te bevelen.  
Het staat de organisator vrij om bv. de verplichte tijdschrijver/motard in overleg met de jury coördinator 
zelf aan te stellen. De motorrijder dient echter aantoonbare kennis van wielerzaken te hebben, waarbij 
ervaring een absolute noodzaak is.  

 
 

K. De Koersdirecteur. 
In alle internationale wegwedstrijden is een koersdirecteur verplicht. Hij is verantwoordelijk voor de 
goede gang van wielerzaken de route betreffende. 

 De koersdirecteur is daarbij verantwoordelijk voor; 

• het maken van afspraken met de commandant van het begeleidend politie-escorte o.a. over de 
begeleiding van de diverse groepen deelnemers. 

• Het doorgeven van deze afspraken aan de dienstdoende wedstrijdleider. 

• Het controleren of deze gemaakte afspraken worden gerespecteerd. 

• De contacten en informatie betreffende de organisatie van de wedstrijd naar de civiele 
autoriteiten, pers en andere media toe. 

• De organisatie en het goede verloop van de eventuele persconferentie na afloop van de wedstrijd. 

• Het tijdens de wedstrijd controleren op o.a. aanwezige afzetting van het parcours, 
bewegwijzering, aanwezigheid van verkeersregelaars, onvoorziene obstakels etc. ( een en ander 
in overleg met de commandant van het begeleidende politie-escorte). 

• Het nemen van maatregelen om een veilige passage van het deelnemersveld te waarborgen. 

• Indien geen politie begeleiding aanwezig is respectievelijk noodzakelijk is, dan is een 
goedgekeurd veiligheidsplan van politie/gemeente verplicht. 

 
Dit betekent de totale verantwoordelijkheid voor de veiligheid. 
 
L. Ploegleidersvergadering 

In de Technische Gids moet het tijdstip en de plaats van de ploegleiders vergadering vermeld worden. 
Voor wedstrijden op de Internationale Kalender is het tijdstip van deze vergadering als volgt: 

• Als de wedstrijd start voor 12:00 uur; op de dag ervoor om 17:00 uur 

• wanneer de wedstrijd start na 12:00 uur; op de wedstrijddag om 10:00 uur. 

• Voor wedstrijden op de nationale kalender minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd. 



                                  KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIEKONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIEKONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIEKONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE       
 
 

 
Mailing bestemd voor organisatoren 2013                                                             -- 5 -- 
 
 

Voorafgaand aan de ploegleidersvergadering, moeten de ploegleiders in de gelegenheid zijn om hun 
inschrijving van de renners te bevestigen respectievelijk de rugnummers, kaderplaatjes en eventuele 
daghuurchips (in geval van niet Nederlandse licentiehouders) in ontvangst te nemen. 
Dit tijdstip dient dus ruim voor aanvang van de ploegleidersvergadering te worden ingepland. In ieder 
geval dient de afronding 15 minuten voor aanvang van de ploegleidersvergadering te zijn volbracht. 
Voor alle duidelijkheid wordt meegegeven dat ploegleiders die hier niet aan voldoen bij (inter-)nationale 
wedstrijden zeker buiten de loting voor de volgorde ploegleiders wagens worden gelaten. 
 
De controle op de licenties van Ploegleiders, Mecaniciens en Soigneurs zal worden gehandhaafd doch 
is en blijft de verantwoordelijkheid van de desbetreffende jury. 
Aan de organisatoren wordt gevraagd bij de inschrijving enige ruimte te creëren waar dergelijke lijsten 
dienen te worden ingevuld door de ploegleiders. Een jurylid kan hierbij assisteren. Dit formulier is te 
downloaden vanaf de KNWU site. 

 
 

M. Juryleden als stagiaires. 
Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over deskundige en ervaren juryleden, heeft de 
Commissie J&R besloten om in sommige wedstrijden een stagiaire/aspirant jurylid op te stellen. Een 
stagiaire en eventuele stage begeleider (indien deze geen dienstdoend jurylid is) ontvangen geen 
juryvergoeding doch de organisatie is vrij hierin anders te beslissen. Een en ander in het kader van 
een opleiding op maat en garant stelling. Investeren in de toekomst. 

 
 

N. Medewerkerslijsten. 
Om bij eventuele calamiteiten verzekeringstechnische problemen te voorkomen, is het verplicht dat de 
organisatie een lijst opmaakt met daarop vermeld alle namen van de personen die vrijwillig op de een 
of ander manier meewerken aan het evenement. 
De lijst moet voor aanvang van de wedstrijd ter beschikking gesteld worden van de wedstrijdleider. 
Een voorbeeld van een dergelijke lijst is te downloaden via www.knwu.nl > Button; Download>lijst 
medewerkers. 
Wij verwijzen U hierbij gemakshalve naar artikel 1.1.006.01 ( waarin de verzekering van de vrijwillige 
medewerkers is geregeld) en artikel 1.2.034.01 (waarin de verplichting van een dergelijke lijst is 
geregeld). 

 
 

O. Route/Tijd tabel. 
In 2012 zijn er enkele bijeenkomsten geweest met diverse politiechefs en een afvaardiging van het 
KLPD inzake begeleiding door de politie bij wielerwedstrijden. We mogen constateren dat er door de 
jaren heen een grote diversiteit van politie inzet is geweest op de verschillende locaties in het land. In 
de bijeenkomsten van het afgelopen jaar is getracht een formule te vinden voor een eenduidig beleid 
m.b.t. de politie inzet vanaf 2013. 
Per 1 Januari 2013 is er e.e.a. veranderd in de politiebegeleiding bij één en/of meerdaagse 
wegwedstrijden. Per deze datum heeft de landelijke politie zijn intrede gedaan. 
In de praktijk zal betekenen dat steeds meer een begeleiding zal worden gedaan volgens het KLPD 
systeem en er gebruik zal worden gemaakt van motorpolitieagenten uit verschillende regio’s. 
 
In 2013 zullen diverse taken zoals manuren, voorbereidingsuren per begeleidingstaak in kaart worden 
gebracht teneinde per 2014 over de gehele linie uniformiteit te realiseren. 
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Omdat leden van de motorpolitie van verschillende regio’s op verschillende plaatsen ingezet zullen 
gaan worden, is het noodzaak dat de organisatoren van wielerwedstrijden uniform gaan werken 
volgens het KLPD route/tijdschema. 
 
Daarom adviseert de Commissie J&R dwingend nu al gebruik te maken van de route / tijdtabel welke 
gehanteerd wordt door het KLDP. Dit laatste is zeer zeker van toepassing voor wedstrijden op de 
internationale kalender. Per 2014 zal het voor alle één en meerdaagse wedstrijden (nationaal en 
internationaal) een verplichting worden. 
Door een desbetreffende politie instantie kan vervolgens gemakkelijk e.e.a. middels het 
geautomatiseerd systeem worden overgenomen hetgeen kosten besparend zal zijn. 
Deze route/tijdtabel is te downloaden via de KNWU-website: 
http://www.knwu.nl/service_course/ict_informatie.html > KLPD Routeprogramma 2013.xls. 
Hierop is ook een handleiding te vinden alsmede een link ingeval van vragen. 
 
Om de samenwerking met de politie te verbeteren raden wij aan de ingevulde route-/tijdtabel 3 
maanden voor de wedstrijd ter controle aan de politie te sturen zodat op basis daarvan de juiste inzet 
van motorpolitie, “platte pet”agenten en verkeersregelaars bepaald kan worden. 
Uit de gesprekken met de politie vertegenwoordigers is verder overduidelijk naar voren gekomen dat 
iedere organisatie zich moet gaan beraden over hun parkoers voor wat betreft de 
benodigde/beschikbare politie inzet.  
Een verschuiving in de komende jaren van “van stad tot stad” naar “omlopen” verdient ook vanuit de 
Commissie Wegsport en Jury&Reglementen een grote voorkeur. Dit mede omdat bij omlopen 
obstakels beter te beveiligen zijn en informatieverstrekking aan publiek (omwonenden, etc.) simpeler 
is. De politie inzet kan hierdoor sterk verminderd worden. 
 
Extra aandacht wordt gevraagd voor de plaatsing van zgn. “bogen” over de weg i.v.m. veiligheid 
betreffende stroomtoevoer en/ of uitval hiervan. Het is aan te bevelen dat de bogen voorzien zijn van 
een noodstroom-systeem en dat er te allen tijde toezicht is op de bogen. 

 
 

P. Verzorgingsplaats. 
Om ongeoorloofde verzorging van deelnemers zoveel mogelijk te voorkomen, dient ook in (inter-) 
nationale juniorenwedstrijden en dameswedstrijden een vaste verzorgingsplaats te worden ingericht. 
Deze verzorgingsplaats dient gelegen te zijn tussen +/- km.60 en km. 80. Bij aankomstrondjes mag bij 
de 1

e
 passage eveneens verzorgd worden op een nader aan te geven plaats bij voorkeur nabij de 

finish. Een aantal soigneurs is bereid om voorafgaand aan de wedstrijd met de organisator mee te 
denken over de beste plaats en inrichting van de verzorgingsplaats. Als een organisator hiervan 
gebruik wil maken kan een mail met dit verzoek gestuurd worden naar; margo.de.vries@knwu.nl  
 
Verder wordt geattendeerd op de plaats waar de verzorging in zijn algemeenheid dient te worden 
gesitueerd. Belangrijke kenmerken hierbij zijn: 

 1. Voldoende lang (minimaal 1000 tot 1500 meter) 
 2. Voldoende breed 
 3. Mogelijkheid tot parkeren van de auto’s van de verzorgers. 
 4. Niet vlak voor of vlak na een bocht c.q. spoorwegovergangen, bruggen, sprints  e.d. 
 5. Duidelijk aangeven middels de borden: “Begin verzorging” en “Einde verzorging”. 
 6. Het is aan te bevelen om de 1 KM en 500 Meter voor de verzorging ook aan te geven middels  
     borden of anderszins. 
 7. Zoveel mogelijk (bij voorkeur geheel) vrij van derden houden. 
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Q. Casco verzekering begeleidende motoren en voertuigen. 
De Commissie J&R verwijst alle organisatoren graag naar de KNWU-site om informatie op te vragen 
betreffende de aanvullende cascoverzekering voor begeleidende motoren en voertuigen. Een en ander 
is te vinden op www.knwu.nl button; Verzekeringen. 

 
 

R. Afleiding Volgers. 
Bij alle wedstrijden dienen alle volgers (m.u.v. Politie, Koersdirecteur, Jury en medische dienst) te 
worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze afleiding te regelen resp. 
in goede banen te leiden. 
Ook na deze afleiding dient middels wegbewijzering aan te worden gegeven hoe de volgers verder 
moeten rijden om op de plaats waar geparkeerd kan worden (bij voorkeur voorbij de finish) te komen. 
De organisatoren worden verzocht om een vlotte doorstroming te bewerkstelligen middels 
parkeerverboden of eenrichtingsverkeer.  

 
 

S. Arts en Ambulance. 
De dienstdoende arts is verantwoordelijk voor de medische begeleiding. De wedstrijdleider heeft het 
recht de ambulance mede te beoordelen op geschiktheid.  
Organisatoren dienen hun evenement op voorhand aan te melden bij een ambulancedienst 
respectievelijk het CPA (Centraal Post Ambulancevervoer). 

 
 

T. Regeling verkeersregelaars. 
Als uw organisatie een evenement wil organiseren zoals een wielerwedstrijd, dan bent u verplicht om 
evenementenverkeersregelaars in te zetten. Dit staat in de eisen van de vergunning die u bij de 
gemeente of provincie aanvraagt.  
Er zijn verkeersregelaars voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) en er zijn evenementverkeersregelaars 
voor het desbetreffende evenement. Het e.e.a. afhankelijk van opleiding/instructie vooraf. 
 
NOC*NSF, een achttal sportbonden, de politie en de VNG hebben elkaar het afgelopen jaar gevonden 
om gezamenlijk de administratieve lasten van de theoretische instructie van 
evenementenverkeersregelaars fors te verminderen door het ontwikkelen van een e-learningmodule. 
NOC*NSF en acht sportbonden hebben de bouw van deze module gefinancierd en de politie neemt 
het beheer van de module voor haar rekening. Tot op heden werd deze instructie gegeven door de 
politie op speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Hieronder een greep uit de vele voordelen 
van deze e-learningmodule: 
 

• Organisator van een evenement hoeft er niet meer voor te zorgen dat elke vrijwilliger naar de 
instructiebijeenkomst toe gaat 

• Een vrijwilliger kan de instructie volgen op een door haar gewenst tijdstip 

• Evenementenorganisatie heeft inzicht in hoeverre de door hem aangemelde vrijwilligers de 
instructie hebben voltooid 

• Kwaliteit van instructie is uniform en beter geborgd 

• De e-learning is kosteloos voor niet commerciële sportevenementen en voor commerciële 
evenementen van de acht betrokken sportbonden 

• De politie draagt zorg voor landelijke geldigheid van de instructie 

• De kennis wordt getoetst middels een test 
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Verdere bijzonderheden hieromtrent zijn te vinden: https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/ 
De aanmelding van vrijwilligers die de instructie willen/moeten volgen moet via deze site worden 
gedaan. 
 
U dient als organisator bij de vergunning aanvraag (gemeente) duidelijk aan te geven dat u 
werkt met dit E-learning programma en vervolgens het aantal benodigde inlogcodes aan te 
vragen. 
 
De werkwijze: 
- de evenementorganisator gaat naar de gemeente voor een vergunningaanvraag; 
- de gemeente vraagt op verzoek van de organisator een code aan bij de Stichting Verkeersregelaars 
  Nederland; 
- de organisator moet daarna alle regelaars aanmelden; 
- regelaars loggen thuis in en volgen in eigen tempo de E-learning en doen de eindtoets; 
- dan kunnen ze aangesteld worden en krijgen ze een pasje. 
(in de praktijk kan bovenstaande werkwijze veranderen door ontwikkelingen/voortschrijdend inzicht 
tussen gemeenten en de stichting achter de website) 
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een E-learning programma versie 2.0 met daarin extra database 
mogelijkheden voor het aanmaken en benaderen van grepen verkeersregelaars. De verwachting is dat 
deze versie nog in 2013 zijn intrede doen. 
Tot dit moment dient dus de oude werkwijze te worden gehanteerd.  
 
Voor vragen en onduidelijkheden t.a.v. de instructie is er een telefonische helpdesk opgezet, die te 
bereiken is op 030 8200 361 of via helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl .  
 
Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de werkzaamheden door vrijwilligers voor diverse taken 
zoals potentiële verkeersregelaars. 
De wettelijke leeftijdseis voor een potentiële verkeersregelaar is minimaal 16 jaar. 
In de praktijk is het belangrijk dat de geschikte persoon wordt geselecteerd op karakter en uitstraling. 
De verkeersregelaar moet autoriteit uitstralen en een weggebruiker een duidelijk stopteken kunnen 
geven. Verder is hij/zij ook uw visitekaartje en moet de medeweggebruiker kunnen uitleggen wat de 
reden is van het stopzetten, hoe lang het duurt, respectievelijk het adviseren van een andere of 
alternatieve route (indien beschikbaar en van toepassing). 
Een aanwijzing van een meer ervaren verkeersregelaar (lees: iets ouder, die bijv. zelf ook auto kan 
rijden) en die gezag uitstraalt zal in het algemeen sneller worden opgevolgd. 
 

Vraag uw vergunning ruim van te voren aan ! 
 
Ingevolge de (nieuwe) wetgeving hieromtrent wordt gemakshalve verder verwezen naar de site van de 
overheid waar e.e.a. uitgebreid staat beschreven: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025299 . 
Uitgebreide documentatie is ook te vinden op:  http://verkeersregelaars.startpagina.nl/ . 
 

Evenement organiseren?  Zorg voor verkeersregelaars! 
 
 

U. Verzorging renners na afloop van de wedstrijd 
Direct na afloop van de wedstrijd zullen renners naar de soigneur van de ploeg, die hen voorziet van 
droge/warme kleding/drinken, rijden. Vooraf is het vaak niet duidelijk waar de soigneurs hun auto kwijt 
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kunnen, waardoor renners en soigneur naar elkaar op zoek moeten. Om dit te verbeteren hebben alle 
KNWU-soigneurs een accreditatie gekregen die hen de mogelijkheid geeft om achter de finish te 
kunnen komen. Aan de organisatoren het verzoek de betrokken vrijwilligers hierover duidelijk te 
instrueren.  
Een aantal soigneurs is bereid om voorafgaand aan de wedstrijd met de organisator mee te denken 
over de beste plaats voor de soigneurs na de finish. Als een organisator hiervan gebruik wil maken kan 
een mail met dit verzoek gestuurd worden naar; margo.de.vries@knwu.nl 
 

 
 
 
V. Pers accreditaties. 

De organisatoren worden er tevens op geattendeerd dat voorzieningen voor journalisten en fotografen 
beschreven staan in het UCI reglement t.w. de artikelen 2.2.038 t/m 2.2.086. Momenteel worden nog 
steeds accreditaties uitgegeven aan allerlei personen die met een (al dan niet geregistreerde en/of 
geldige) perskaart hun accreditatie wensen te verkrijgen. Maar al te vaak blijkt dat de z.g. 
vakjournalisten en/of fotografen daardoor hun werk niet naar behoren kunnen doen. Wij wijzen U erop 
dat u de reglementering hieromtrent dient na te leven. Het is mede uw verantwoording om alleen 
fotografen met een pers accreditatie hun werk te laten doen. 
 
Gelet op artikel 2.2.086 dient u een witte schuine streep aan één zijde van de weg (maximaal 40 % 
van de breedte) aan te brengen op een afstand van minimum 15 meter voorbij de finishlijn voor de 
fotografen achter de finishlijn. Ingeval de eigenschappen van de wedstrijd anders eisen, dan zal in 
overleg met de voorzitter van de jury en een vertegenwoordiger van de fotografen een andere limiet 
worden toegepast. 
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De organisatoren wordt met name bij internationale evenementen dringend geadviseerd om en nabij 
de finish locatie een goed geïnstrueerde medewerker te belasten met de juiste gang van zaken 
aangaande fotografen e.d. 
 
Verder is het sterk aan te bevelen om (bij voorkeur bij internationale evenementen) op voorhand een 
bespreking te houden met de fotografen, camera mensen en motards. Dit laatste eventueel in het 
bijzijn van de voorzitter van de jury. 
 
De pers kan zijn accreditatie alleen verkrijgen op vertoon van hun geldige perskaart afgegeven door: 
AIJC, NSP, NVJ/NVF of AIPS. Aan anderen mag geen persaccreditatie worden verstrekt. 

 
 

W. Inzet neutrale (materiaal)wagens. 
Bij alle Nationale en Internationale wedstrijden is het verplicht dat de organisatie zorg draagt voor het 
beschikbaar houden van drie neutrale (materiaal)wagens die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. 
In wedstrijden op een omloop, waarbij niet elke ploegleider als volger mee kan in de wedstrijd, worden 
de organisatoren verzocht om minimaal zes neutrale (materiaal)wagens ter beschikking te hebben. 
Uiteraard kunt U gebruik maken van opgegeven ploegen c.q. ploegleiders wagens. Maakt U 
hieromtrent goede afspraken.  
 
In januari 2013 zijn via de KNWU de Jaarlijkse Besluiten verspreid. Belangrijke reglementswijzigingen, 
bijzonderheden competities, prijzenschema’s en chipmeeting worden daarin weergegeven. Voor alle 
organisatoren is het van het grootste belang daar goede nota van te nemen. 
Mocht u geen exemplaar bezitten dan kunt u deze downloaden (www.knwu.nl onder Service Course – 
Jaarlijkse Besluiten). 
Indien U tijdens de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot Uw wedstrijd nog vragen heeft, 
kunt U altijd via het Uniebureau en/of uw aangeduide wedstrijdleider contact met ons opnemen. Doet U 
dat wel ruim op tijd bijv. vier weken vooraf. 
 

 
We wensen u alle succes toe bij het organiseren van uw wedstrijd(en).  

 
De Commissie Jury & Reglementen. 


