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Inleiding:
De titel van dit boekje geeft aan dat het doel is om informatie te verstrekken. Informatie die voor
de meeste trouwe jeugdleden van TWC de Kempen al bekend zal zijn maar voor de nieuwe
Jeugdleden van TWC de Kempen waardevol zal zijn.
De informatie die je in dit boekje kunt vinden heeft betrekking op het wielerseizoen 2019 / 2020.
Het boekje wordt aan het einde van daaraan voorafgaand seizoen gemaakt. Op dat moment zijn
nog niet alle nieuwe gegevens bekend. Het is daardoor mogelijk dat er in de loop van het seizoen
nog wijzigingen optreden.
De Jeugdcommissie zal je daarover informeren, bijvoorkeur via email of via de website van TWC
de Kempen
http://www.twc-dekempen.nl/jeugd
Dit boekje is bedoeld als een leidraad. Als je nog vragen hebt, schroom niet om ze te stellen aan
de desbetreffende personen.
Het bestuur en De Jeugdcommissie van TWC de Kempen wensen jullie veel fietsplezier.
Reglement Jeugd TWC de Kempen:
● Als je lid wilt worden maar je weet het nog niet zeker, mag je gedurende een drietal
trainingen meetrainen. Daarna moet je beslissen of je lid van de club wilt worden.
● Trainingen en wedstrijden worden verreden in de kleding van TWC de Kempen. Als er door
omstandigheden (te weinig kleding van de club) geen clubkleding beschikbaar is wordt men
geacht in een zwarte broek te trainen en/of de wedstrijd te rijden.
● Het dragen van een helm is verplicht zowel bij training als wedstrijd.
● Jeugdleden dienen de trainingen regelmatig bij te wonen.
● Er wordt op dinsdag en donderdag getraind op ’t Verzetje. Aanvang 18.30 uur. De training
duurt minimaal een uur voor alle categorieën.
● Vanaf je 7de verjaardag (mits ze zonder zijwieltjes kunnen fietsen) mag je 1 keer in de
week trainen dit is op de dinsdagavond tussen 18.30u en 19.30u (kan ook op donderdag zijn
dit zullen de trainers bepalen), wel moeten zij kunnen fietsen op de kleinste wielrenfiets en
geen gevaar zijn voor zichzelf of voor andere weggebruikers.
● Vanaf cat. 1 mag je 2 keer in de week trainen.
● Als men niet op de training aanwezig kan zijn gelieve zich dan af te melden. Dit kan tot 18.15
uur op het telefoonnummer van Sandra van der Kroft (06-54653688 of 040-2048625) of vanaf
18.00uur naar ’t Verzetje 040-2025544
● De jeugdleden mogen niet zomaar bij een andere club gaan meetrainen, dit dient eerst
besproken te worden met de eerste trainer en de jeugdcom. zodat deze het bestuur
hierover op de hoogte kan brengen, voor meer uitdaging wordt eerst gekeken of we dit
kunnen aanbieden binnen de eigen club.
● Sinds 2012 geldt tevens dat je niet lid kunt zijn van TWC om te
komen trainen en tevens lid zijn van een andere vereniging om
daarvoor uit te komen tijdens wedstrijden.
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● De jeugdcom. en een jeugdtrainer gaan in het begin van het seizoen samen met het jeugdlid
en zijn ouder aan tafel zitten voor een evaluatie gesprekje.

Parkeren bij het Verzetje:
Parkeren doen we allemaal op het grote grasveld direct links nadat je de poort bent ingereden.
Kleding:
Zoals je in het reglement al hebt kunnen lezen, ben je verplicht om in de kleding van de club te
rijden. Dit geldt voor alle clubleden.
Dus ook niet in de kleding van bijvoorbeeld je Belgische Club. Verschijn je op de training in
andere kleding dan de clubkleding krijg je een waarschuwing. Bij een volgende keer wordt je van
de baan gehaald.
Hoe kom je nu aan de clubkleding?
Elk jeugdlid heeft recht op het kledingpakket bestaande uit:
- korte broek
- shirt korte mouw
- shirt lange mouw
- sokken (eenmalig verstrekt)
- cap (eenmalig verstrekt)
Hier wordt een verbruiks vergoeding voor in rekening gebracht van € 50,Op verzoek heeft Joost Verhoeven paskleding in verschillende maten bij. Je kunt dan kleding
passen en bestellen..
Andere kledingstukken kunnen tegen verenigingsprijs worden afgenomen.
Schade aan het standaard kledingpakket kan geruild worden, zo ook als men er is uitgegroeid,
tegen een vergoeding van € 12,50 per stuk.
Het oude kledingstuk dient dan wel ingeleverd te worden.
Indien je nog andere kleding wenst dan in het standaard kledingpakket zit, kun je aan Rowan
vragen wat we nog meer hebben. Extra kledingstukken zijn te koop tegen verenigingsprijs.
Mail adres Joost, wielerkleding@twc-dekempen.nl of 06-83551936
Totaal kosten:
- lid worden bij TWC de Kempen jeugd 2019 € 77,- (incl. € 12,- basislid KNWU)
- kleding pakket verbruiks vergoeding
€ 50,00
- Kosten huur-fiets bij TWC; dit verzorgd De Smed in Bergeijk Patrick Gerearts

-

extra kosten als je wedstrijden gaat fietsen
wedstrijdlicentie KNWU
€ 35,00
MYLAPS transponder keuze prochip flex abonnement, 1 – 2 of 5 jaar (€35,99, €54,99 of
€99,99). www.mylaps.com/nl/products?type=1143
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-

En als je natuurlijk met kamp mee gaat:
Kosten jeugdkamp in oktober
€ 40,00

Weg trainingen:
Er wordt voorafgaand aan het seizoen getraind op zondagmorgen van 10.00 tot 11:00 uur op het
verzetje. Na het verzetten van de klok wordt er getraind op dinsdag- en donderdagavond van
18.30 uur tot ± 19.30 uur voor de cat. 1 t/m 4 en 18.30 uur tot ± 20.00 uur voor de cat. 5 t/m 7 (de
wedstrijdrenners).
Voor aanvang van de training wordt er van je verwacht dat je zelf één of twee rondjes warm rijd.
Zorg dat je voor de training naar de WC gegaan bent. Er is tijdens de training in principe geen tijd
voor een sanitaire stop. Ben op tijd, de trainingen starten exact op tijd.
Op aangeven van de trainers worden de renners in groepen verdeeld.
De trainer gaat met de betreffende groep trainen.
Zorg ook voor 1 bidon met drinken, vooral bij wat hogere temperaturen.
We starten de training in wat grotere groepen, ook zal er onderscheid worden gemaakt tussen
wedstrijdrenners en niet wedstrijdrenners, we verwachten van al onze jeugdrenners dat ze (in
goed overleg met de trainer) dat ze na een bepaalde tijd hun jeugdlicentie aanvragen om te
kunnen deelnemen aan de diverse jeugdwedstrijden.
De trainers bekijken in welke groep/ cat. je mee kunt trainen en bepalen of en wanneer je naar
een andere groep wordt overgeplaatst.
Indien je om wat voor reden dan ook je groep niet bij kan houden stop je op de afgesproken
plaats en wacht totdat jouw groep er aan komt en sluit je weer bij je eigen groep aan. Je blijft niet
zelf alleen rondjes rijden.
Pas op aangeven van de trainer verlaat je de baan.
Mocht je vragen hebben dan kan je hiervoor direct na afloop van de training bij je trainer
terecht, geldt ook voor de ouders.
Het is mogelijk dat de training van de ene groep sterk afwijkt van de andere groep. Je volgt altijd
de aanwijzingen van de eigen trainer op.
Mocht een training geen doorgang vinden dan komt dit op de site te staan en er gaat een e-mail
rond.
Trainingen worden onder de 18°C graden (avondtemp.na 18.00u) in een lange broek of
beenstukken gedaan. Zorg ook dat je altijd een jas en een pet/muts bij je hebt om na de training
aan te trekken, beter is nog om je na de training lekker te douchen in het clubgebouw.
Veldtraining:
De eerste veldtraining zal starten op de eerste dinsdag van oktober 2019. Het is echter zo dat de
club en de trainers het van belang vinden dat je voldoende rust pakt, denk hier aan een 2 tal
weken.
Iedere dinsdag en donderdag is er training van 18.30 – 19.30uur (de cat. 5 t/m 7 trainen tot
20.00uur).
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Het is de bedoeling dat in de eerste weken alle onderdelen uit het veldrijden aan bod komen om
te oefenen, denk hierbij aan de start, af en op stappen, bochten techniek etc. dit kan ook gegeven
worden doormiddel van een spel element.
Verder worden de dinsdag gebruikt als voornamelijk techniek training en de donderdag wordt er
getraind op uithoudingsvermogen.
Het is je eigen keuze of jullie 1 of 2 keer per week komen trainen en welke training jullie daarvoor
kiezen.
Wel willen we van te voren weten wie aan de veldtraining gaat deelnemen ook al is dit maar
enkele keren.
De training gaat vrijwel altijd door. Mocht dit onverhoopt niet kunnen vanwege slechte
weersomstandigheden dan zal de hoofdtrainer voor 17.00uur een beslissing hierin nemen. Deze
beslissing zal dan via mail voor 17.00uur en de site aan jullie kenbaar worden gemaakt.
Neem altijd reserve kleding mee, zeker een dikke jas en een muts om na de training aan en op te
zetten, mocht het slecht weer zijn kan er ook een binnentraining plaats vinden denk hier aan een
val training of er kan een fietsclinic plaats vinden b.v. fiets onderhoud.
Categorieën:
Er zijn binnen het jeugdwielrennnen 7 categorieën. Meisjes mogen een categorie lager rijden dan
jongens van dezelfde leeftijd.
De categorie-indeling wordt bepaald door je geboortejaar. Degene die voor 2012 geboren zijn en
dit jaar (2019) dus nog geen 8 worden, heten bij ons categorie 0. Zij mogen wel meetrainen, maar
geen wedstrijden rijden.
Overzicht:
Geboortejaar
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Wegseizoen (2018)
JONGEN
MEISJE
0
0
1
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
Nieuweling 1
Nieuweling 1

Veldrijden (2018/2019)
JONGEN
MEISJE
1
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
Nieuweling 1
Nieuweling 1
Nieuweling 2
Nieuweling 2

Meisjes die in categorie 6 rijden, slaan dus categorie 7 over.
Als je wedstrijden wil gaan fietsen dan wordt er eerst overleg gepleegd met de trainers eer
je een licentie aan gaat vragen, veiligheid gaat voor alles.
Dispensatie:
Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen. Dit dient altijd in overleg met de vereniging/trainers
te lopen. De vereniging vraagt de dispensatie aan.
Dispensatie lager:
Je kunt niet goed mee in de eigen categorie.
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Dispensatie hoger:
Je bent erg goed en zoekt meer uitdaging
Je bent een meisje in categorie 6 en wilt in categorie 7 gaan rijden.
Dispensatie wordt toegekend door de consul. Als je dispensatie naar beneden krijgt maar je gaat
toch prijzen rijden, wordt de dispensatie ingetrokken.

Licentiekeuzes:
De KNWU kent voor de jeugd een wedstrijdlicentie met deze licentie mag je meedoen aan alle
soorten jeugdwedstrijden en (met toestemming van de consul) aan wedstrijden in het buitenland.
De kosten voor een wedstrijdlicente in 2019 zijn € 35 ,De licentie die je dit jaar aanvraagt moet je aan het einde van het jaar zelf verlengen. Dit kan op
de site van de KNWU.
Door het invoeren van de digitale tijdregistratie door de KNWU is het verplicht om een chip aan te
schaffen. Deze worden geleverd door MyLaps.
Om sneller completere uitslagen te verzorgen is vanaf 1 april 2011 door de KNWU in alle
nationale wedstrijden de chipregistratie ingevoerd. Hiervoor worden alle KNWU licentiehouders
verplicht om via 'Mijn KNWU'' een transponder van My Laps te huren.
De kosten voor het huren van een transponder (MYLAPS PROCHIP FLEX) betaal je het eerste
jaar
€ 35,99(beide incl. BTW).Huur voor 2 jaar € 54,99, huur voor 5 jaar € 99,99.
Sporters die al een eigen transponder van My Laps hebben (bijv. voor het schaatsen of skaten)
kunnen de code van die transponder doorgeven op "mijn KNWU" en hoeven dus geen aparte
KNWU transponder aan te schaffen.
De transponder kun je voor de wedstrijden op de weg aan je voorvork bevestigen.
Voor cyclocross wedstrijden is het advies om de transponder met een enkelband te dragen.
Plaatsing hier is vrij aan/in kleding respectievelijk aan het lichaam of rijwiel, met een maximale
hoogte van ca. 1 meter
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Belgische leden:
Voor de Belgische leden is een uitzondering van kracht.
Je mag maar één licentie hebben. Of wel in Nederland of in België. Kies je voor een
Nederlandse licentie dan moet je zelf voor een Nederlands postadres zorgen waarop de licentie
aangevraagd kan worden. Je mag dan alle wedstrijden rijden m.u.v. het NK. Voor alle andere
wedstrijden geldt hetzelfde als voor Nederlanders.
Kies je voor een Belgische licentie, dan kun je toch blijven rijden voor TWC de Kempen alleen
gelden in België andere regels betreft het jeugdwielrennen.

Wedstrijden:
Vanaf 2011 dient men zich zelf in te schrijven voor wedstrijden, dit doe je via de MIJN KNWU
site, op deze site moet je tijdens het eerste bezoek een eigen login aanmaken.
Hierna kun je zelf de wedstrijdinfo volgen en evt jezelf inschrijven voor de wedstrijden, dit staat
vermeld op MIJN KNWU gedeelte, maar probeer zeker 4 weken van te voren in te schrijven dit
maakt het de organiserende vereniging een stuk makkelijker om alles te regelen nieuw in 2019
is dat je 5 dagen voor de wedstrijd dient te hebben ingeschreven..
De wedstrijdsecretaris, Jeff van Tongeren zal zorgen voor een vastgestelde wedstrijdkalender
voor de regio zuid-oost aangevuld met Limburg(wij vallen onder regio zuid-oost).
Bij niet deelnemen aan een wedstrijd waarvoor je wel hebt ingeschreven, dient men zich tijdig zelf
af te melden. Niet op komen dagen zonder afmelding geeft de club een slechte naam en kan een
boete van € 30,- opleveren die door de renner betaald moet worden. LET OP; afmelden van een
ingeschreven wedstrijd dient een uitzondering te zijn. Wie zich méér dan 3x per jaar in het
weekend van de wedstrijd afmeldt, krijgt een boete van de club van € 30,-. Je mag je ook niet
afmelden voor de ene wedstrijd en toch deelnemen aan een andere wedstrijd op dezelfde dag.
De licenties beheer je zelf en geef je af als je je rugnummer afhaalt (bij de permanence) en bij
inleveren van je schone rugnummer krijg je je licentie weer terug er is een mogelijkheid om een
kopie-licenties aan te vragen. De Licentie aanvraag doe je ook via MIJN KNWU.
Je mag in alle categorieën op een fiets met versnellingen rijden. Elke categorie kent wel z’n
maximale verzet. Per omwenteling mag de afgelegde afstand het volgende zijn:
Bij het NK rijden meisjes in een leeftijdscategorie. Hierdoor is het mogelijk dat meisjes tijdens het
NK met een groter verzet mogen rijden. Ook is de wedstrijdafstand dan groter.
Hierover wordt meer informatie gegeven als het NK in zicht komt.
Categorie
indeling
categorie 1
categorie 2
categorie 3
categorie 4
categorie 5
categorie 6
categorie 7

Meisjes
TIJDENS NK
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar

weg

Baan

veldrijden

5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m

5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m

5,22 m
5,22 m
5,52 m
5,52 m
5,87 m
5,87 m
6,26 m

Belgie
5,45 m
5,45 m
5,45 m
5,69 m
5,59 m
6,40 m
6,40 m
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Vraag even aan je trainer hoe je het verzet kunt controleren. Bij de meeste wedstrijden zal het
verzet gecontroleerd worden. Er is op het verzetje een verzet controle-rail aanwezig zodat je dit
even kunt controleren.
Voor aanvang van de wedstrijd vindt er altijd een materiaalcontrole plaats reserve achterwiel
dient ter controle te worden aangeboden aan de jury. Wisseling van materiaal bij cat. 5, 6 en 7
mag alleen geschieden in de “pitsstraat” of materiaalpost aangegeven door de organisatie deze
zal meestal bij de jury wagen zijn.
De wedstrijddag.
Uiteraard zorg je ervoor dat je goed uitgeslapen bent en fit aan de start staat. Je gaat individueel
naar de wedstrijden toe, niet in clubverband.
Je mag natuurlijk wel met iemand afspreken en samen gaan. Er wordt niet vanuit de club
vertrokken omdat onze leden niet allemaal in dezelfde buurt wonen en in dezelfde categorie
rijden.
Van te voren kun je op de site www.knwu.nl alle gegevens vinden over de te rijden wedstrijd. Dit
zijn o.a. de adresgegevens zoals waar je je rugnummer kunt afhalen, en de tijd dat categorie 1
start.
Mocht er bij het wedstrijdsecretariaat uitgebreidere info bekend zijn dan wordt dit per mail
doorgestuurd.
Zorg ervoor dat je minstens één uur voor de start van categorie 1 aanwezig bent. Categorie 1 t/m
4 verkennen namelijk voor aanvang van de start van categorie 1 het parcours. Tussen categorie
4 en 5 bestaat de mogelijkheid voor categorie 5, 6 en 7 om het parcours te verkennen. Renners
van cat. 5 t/m 7 moeten ruimschoots voor de pauze aanwezig zijn.
Iedereen dient zelf je rugnummer te halen en terug te brengen bij de Permanence. Zorg zelf wel
voor 4 veiligheidsspelden want die worden niet overal meegegeven.
Doe het rugnummer op je rug aan die kant waar de jurywagen staat.
Let goed op wat de speaker zegt, hij roept je (categorie) namelijk op om eerst naar de
verzetscontrole te gaan en je op te stellen. Vervolgens zal de startvolgorde via loting bepaald
worden.
Na afloop van de wedstrijd moet je het rugnummer terug inleveren bij de permanence, let er wel
op dat je licentie terug krijgt.
Meestal volgt direct na de start van de volgende categorie de prijsuitreiking. We stellen het op
prijs als je dan niet direct naar huis gaat maar ook de renners van de club die later starten
aanmoedigt.
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Nederlandse kampioenschappen op de weg:
2019 Jeugdwielrennen – NK kwalificatie district Zuid-Oost
Selectieprocedure NK wielrennen op de weg Jeugd 2019 District Zuid-Oost
Ook dit jaar (2019) heeft de KNWU besloten om de selectie voor het NK wielrennen op de weg
Jeugd over te laten aan de acht districten zelf. Ten behoeve van deze selectie (district Zuid-Oost)
heeft de districtsjeugdcommissie het volgende reglement opgesteld:
1.
In aanmerking voor kwalificatie komen die jeugdrenn(st)ers die lid zijn van een
club/vereniging in ons district Zuid-Oost (Nederland) met uitzondering van die renn(st)ers die met
dispensatie uitkomen in een lagere categorie (meisjes rijden wat hun leeftijd betreft al een
categorie lager dan jongens dus voor hen geldt dat indien zij nog lager met dispensatie rijden zij
niet in aanmerking komen voor selectie).
Renn(st)ers die met dispensatie in een hogere categorie uitkomen dienen in deze
2.
(hogere) categorie dan ook aan het NK deel te nemen. (Dispensatie kan verkregen worden door
een onderbouwde voordracht, door de verenigingstrainer, naar de Consul te sturen).
Renn(st)ers die een niet-Nederlandse nationaliteit bezitten, maar wel lid zijn van een club
3.
of vereniging in district Zuid-Oost, komen niet in aanmerking om geselecteerd te worden voor NKkwalificatie.
4.
In de puntenverdeling voor de klassementen per categorie (jongens en meisjes) worden
aan zowel de renn(st)ers met dispensatie lager alsmede renn(st)ers met een niet-Nederlandse
nationaliteit geen punten toegekend.
5.
Voor de categorie meisjes 1 geldt dat deze onderverdeeld wordt in meisjes 8 jaar en
meisjes 9 jaar.
6.
De puntenverdeling is als volgt: 100, 80, 70, 60, 50, 40, 36, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7.
Deze punten worden aan de hand van de wedstrijduitslagen, opgemaakt door de
desbetreffende dag-jury, toegekend aan de renn(st)ers afkomstig en lid zijnde van een
club/vereniging uit ons district Zuid-Oost. Dus als men vierde is geklasseerd in de wedstrijduitslag
en men is de eerst aankomende renn(st)er uit district Zuid-Oost dan ontvangt men 100 punten
voor het NK-kwalificatieklassement in zijn categorie.
8.
Zowel voor de jongens en de meisjes worden er aparte klassementen opgemaakt. De op
de wedstrijddag opgemaakte wedstrijduitslag, door de die dag dienstdoende jury, geldt als
kwalificatiemoment. Tegen de, aan de hand daarvan, opgemaakte dag-klassementen kan geen
protest worden ingediend. Wel is de districtsjeugdcommissie bij aantoonbare onjuistheden bereid
om hier serieus naar te kijken.
9.
De 9 wedstrijden die als kwalificatie verreden worden voor het NK-kwalificatieklassement
2019 zijn:
●
7 april Tilburg(Reeshof)
●
14 april Valkenswaard
●
21 april Lieshout
●
22 april Berghem
●
28 april Geldrop
●
05 mei Netersel
●
12 mei Uden
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●
●

18 mei Brakel
30 mei Schijndel

10.
Bij alle wedstrijden zal de startvolgorde/-opstelling bepaald worden door loting.
Bijschrijvers (sluiting inschrijftermijn: 120 uren(5 dagen)voor wedstrijddatum) starten achteraan
en loten dus niet mee.
11.
Ook zal er bij alle wedstrijden verzetscontrole plaatsvinden.
12.
Voor kwalificatie gelden de beste 5 resultaten welke behaald zijn in deze 9 wedstrijden.
13.
Bij gelijke stand wordt gekeken naar de behaalde dag-klassementsuitslag in de laatste
wedstrijd waaraan de desbetreffende gelijk geëindigde renn(st)ers deelgenomen hebben.
14.
Na zeven wedstrijden (en meer) zal men dan ook telkens kunnen zien wat de zes beste
resultaten zijn van de geklasseerde renn(st)ers.
15.
Mochten er onverhoopt wedstrijden, van de 9 eerder genoemden, afgelast worden dan
treedt de volgende procedure in werking en wel dat dan bij 10, 9 en 8 wedstrijden 5 en bij een
lager aantal dan 7 of minder 4 wedstrijden als kwalificatie gelden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de districtsjeugdcommissie.
16.
Naar verwachting is begin april 2019 bekend hoeveel deelnemers er per district, per categorie en
per geslacht (jongen/meisje) afgevaardigd mogen worden naar de Nederlandse
Kampioenschappen Wielrennen op de weg Jeugd 2019, welke verreden gaan worden op zondag
15 juni te Ameide.
Het aantal selectieplaatsen per district wordt bepaald door het aantal uitgegeven (weg)licenties
per district met dien verstande hoe meer licenties uitgegeven, hoe meer geselecteerden deel
mogen nemen uit dat desbetreffende district. Mochten er na deze eerste selectie, door de KNWU,
districten zijn die niet alle door hen toegewezen selectieplaatsen kunnen invullen dan kunnen er
nog selectieplaatsen toegewezen gaan worden aan de andere districten.
Na elke wedstrijd zullen de diverse klassementen opgemaakt gaan worden en de diverse
tussenstanden zullen naar de clubs/verenigingen worden gezonden
Ook zullen de organisatoren van de daaropvolgende wedstrijd(en) deze tussenstanden
toegezonden krijgen met het verzoek deze te kopiëren en op een zichtbare plaats op te hangen.
Ook de dienstdoende microfonisten zullen deze tussenklassementen ontvangen. De laatste
standen zijn ook te downloaden via https://jeugdzon.twcpijnenburg.nl
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u deze persoonlijk stellen aan één de
districtsjeugdcommissieleden of via wielrennenjeugdzon@ziggo.nl of 06-20901227
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Brabants Kampioenschap.
De laatste jaren zien we het aantal deelnemers aan jeugdwedstrijden na het Nederlands
Kampioenschap (en ook het aantal wedstrijden die na het NK worden georganiseerd) teruglopen.
Om hieraan een halt toe te roepen heeft de Jeugdcommissie van het district Zuid Oost van de
K.N.W.U. het initiatief genomen om in de komende jaren het Brabant Kampioenschap in de
provincie Noord-Brabant te organiseren. Dit klassement wordt het 'Brabants Kampioenschap'
genoemd.
Het 'Brabants Kampioenschap' zal zowat alle Brabantse jeugdwedstrijden omvatten welke in
2019 verreden gaan worden in de districten Zuid Oost.

Reglement voor het 'Brabants Kampioenschap' Jeugdwielrennen 2019
Ook in 2019 wordt in het KNWU District Zuid-Oost Nederland een regelmatigheidsklassement
over alle jeugdwegwedstrijden (16) die vallen onder verantwoordelijkheid van het KNWU District
Zuid-Oost Nederland opgemaakt. In deze wedstrijden (onder voorbehoud van afgelastingen of
andere bijzondere omstandigheden) kunnen alle renners die lid zijn van één van de wielerclubs of
-verenigingen die behoren tot het KNWU District ZuidOost Nederland punten behalen ten
behoeve van dit klassement.
Basis voor het klassement is de volgende puntenverdeling per wedstrijd:
1e plaats 100 punten 11e plaats 24 punten 21e plaats 10 punten 2e plaats 80 punten 12e plaats
22 punten 22e plaats 9 punten 3e plaats 70 punten 13e plaats 20 punten 23e plaats 8 punten 4e
plaats 60 punten 14e plaats 18 punten 24e plaats 7 punten 5e plaats 50 punten 15e plaats 16
punten 25e plaats 6 punten 6e plaats 40 punten 16e plaats 15 punten 26e plaats 5 punten 7e
plaats 36 punten 17e plaats 14 punten 27e plaats 4 punten 8e plaats 32 punten 18e plaats 13
punten 28e plaats 3 punten 9e plaats 28 punten 19e plaats 12 punten 29e plaats 2 punten 10e
plaats 26 punten 20e plaats 11 punten 30e plaats 1 punt
Bepalingen:
• Er worden aparte klassementen voor jongens en meisjes opgemaakt;
• Bij wedstrijden die tevens NK-kwalificatiewedstrijd zijn worden de behaalde punten gehalveerd;
• De laatste wedstrijd, te weten de Ronde van de Korvel in Tilburg, tellen de behaalde punten
dubbel;
• Bij gelijke puntentotalen in het eindklassement na de laatste wedstrijd geldt dat de klassering in
het dagklassement van de laatste wedstrijd de beslissende factor is;
• De eindklassementswinnaars per categorie bij zowel de jongens als de meisjes krijgen een
kampioenschapstrui uitgereikt;
• Voor de eerste drie jongens en eerste drie meisjes in elke categorie per is er respectievelijk een
gouden, zilveren en bronzen medaille;
• Truien en medailles worden uitgereikt tijdens de huldigingen van de Ronde van de Korvel in
Tilburg op zondag 15 september 2019. De tussenklassementen zijn te vinden op:
https://jeugdzon.twcpijnenburg.nl. Er wordt geprobeerd de nieuwe tussenstanden zoveel mogelijk
in de loop van de woensdagen volgend op de wedstrijden te publiceren. Indien er nog vragen zijn
neem dan contact op met Theo van Diessen, namens het KNWU District ZON, via telefoon: 0620901227 of e-mail: wielrenjeugdzon@ziggo.n

Page 11 of 17

Nederlandse kampioenschappen veld:
Het is mogelijk om punten te halen in alle jeugdveldritwedstrijden die vermeld staan op de
Landelijke KNWU Veldritkalender.
De puntentelling is:
1e plaats 20 punten
2e plaats 19 punten
verder aflopend t/m 20e plaats 1 punt.
De renner met het hoogst aantal punten, behaald in de wedstrijden 2018/2019 veld zal als eerste
in zijn/ haar categorie worden opgeroepen voor de start van het NK veldrijden. Vervolgens de 2e ,
3e etc.
De standen worden bijgehouden door het uniebureau; de tussen en totaalstanden zullen zo
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt via de internetsite van de KNWU. Schrijf je echter altijd
in via mijn KNWU.
Buitenlandse renners/sters ontvangen wel door hun behaalde punten, maar mogen niet
deelnemen aan het NK.
De startvolgorde is vanaf de eerste wedstrijd t/m 31 december op basis van loting.
De maand januari en februari op basis van het opgemaakte klassement.
Wil je bij het NK rijden, moet je via de vereniging aangemeld zijn bij de organiserende vereniging
(zoals elke wedstrijd). Als je gekwalificeerd bent voor het NK, krijg je een uitnodiging van de
KNWU thuisgestuurd(per mail).
Clubkampioenschappen:
ALLE jeugdleden zijn verplicht om aan de clubkampioenschappen deel te nemen, ook leden die
alleen meetrainen. Het op de dag van clubkampioenschap rijden van een wedstrijd elders (ook
België) wordt direct bestraft met een boete van € 30,-.
De clubkampioenschappen bestaan uit een individuele tijdrit en een wedstrijd per cat. of een
soortgelijk programma. De dag wordt afgesloten door een gezellige BBQ of een frietkraam.
Aanwezigheidsprijs:
Gedurende het hele wegseizoen wordt er een presentielijst bijgehouden. Elke training wordt er
gekeken wie er aanwezig zijn en wie niet.
Aan het einde van het wegseizoen, tijdens de jeugdfeestavond, wordt er een prijs uitgereikt aan
de degene die het meest aanwezig zijn geweest tijdens de trainingen.
Let op: De deelname in de periode van 1 april tot 1 juli en van 2 september tot 2 oktober worden
meegenomen in de telling. Tussen 1 juli en 2 september, wordt deelname aan de trainingen niet
meegeteld.
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Puntenklassement:
We hebben dit jaar weer een puntenklassement.
Per week telt 1 wedstrijd mee voor dit klassement. De uitslag zoals die op de KNWU site wordt
opgenomen, is bindend. Als je meer dan 1 wedstrijd rijdt, telt de beste uitslag, de wedstrijden
moeten wel verreden worden in het district ZO en Limburg.
Mochten er wedstrijden bij zitten waar alleen cat. 5,6 en 7 fietsen dan telt deze wedstrijd niet mee
voor de punten.
Er wordt verschil gemaakt tussen de puntentelling van de meisjes en de jongens. Er zijn dus
eigenlijk 2 klassementen.
Aan het eind van het wegseizoen, ook weer tijdens de jeugdfeestavond, worden de certificaten
uitgereikt.
Maar om dit puntenklassement bij te houden moeten wij wel weten welke wedstrijden je fietst,
daarom komt de kruisjeslijst op de site te staan zodat je kunt zien wie waar fietst, dit kunnen we
aanvullen als je de kruisjeslijst van de jeugdkalender naar ons retour stuurt
jeugdwedstrijden@twc-dekempen.nl, ook bij ’t Verzetje komt deze lijst te hangen.
Jan Hoevenaars wisseltrofee en de Tiny Raaijmakers wissel
trofee:
Tijdens de feestavond worden nog 2 wissel trofee ’s uitgereikt, de Jan
Hoevenaars wissel trofee voor de meisjes en de Tiny Raaijmakers wissel trofee voor de jongens.
Deze trofee hoeft helemaal niet naar de allerbeste wielrenner(ster) te gaan maar de trainers
kijken het gehele jaar door naar de ontwikkeling van de renner, de trainers bepalen wie er die
avond met de trofee naar huis mag gaan.
Jeugdkamp:
We sluiten het wegseizoen af met een jeugdkamp waar we niet meer aan fietsen denken maar
andere gezellige dingen gaan doen.
Het afgelopen jaar heeft dit plaats gevonden op het terrein van TWC de Kempen.
Voor 2019 is dit nog niet zeker
Website:
Alles wat betrekking heeft op de jeugd en op de gehele club kan je ook altijd vinden op de
website: www.twc-dekempen.nl.
Alle belangrijke data en foto’s vind je hier ook terug.
Kijk dus regelmatig op de site. Vooral ook tijdens het seizoen. Hier is de laatste informatie altijd te
vinden.
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Namen om te weten:
Jeugdcommissie
Naam
telefoon
Jeff v Tongeren
Lenie de Bruyn
Sandra vd Kroft
Astrid Hoeks

Mobiel
06-31045087

040-2048625

Christel van Gorp

06-53494297
06-54653688
06-81803360

Emailadres
Jeff.vantongeren67@gmail.com
jeugdwedstrijden@twc-dekempen.nl
famdebruyn@planet.nl
p.vd.kroft@hetnet.nl

e.h.m.lepelaars@gmail.com

Jeugdtrainers:
Peter van der Kroft (eerste trainer)
Luc Cuypers
Alex Bogaarts
Gerben de Wit
Sieb van Gorp
Belangrijke data:
14 april 2019
16 juni 2019
20 juni 2019
29 juni 2019
14 juli – 19 juli 2019
15 september
??????? oktober 2019

Saskia van Deurzen (vertrouwenspersooon)
Joris van der Straaten
Eric Sengers
Klaas van Beurden

jeugdwedstrijd Dommelen
NK wielrennen jeugd Ameide
Ploegentijdrit voor de jeugd
Clubkampioenschapp en(verplicht),met een BBQ of frietkar.
Wielerstimuleringsdagen Eersel
Brabantse kampioenschappen Waalre
Jeugdweekend (kamp)

In de zomerstop kunt je op eigen gelegenheid toch je rondjes rijden op het verzetje. Er zijn dan
geen trainers aanwezig en de kantine zal waarschijnlijk gesloten zijn, de juiste datum van de
zomerstop zal optijd gecommuniceerd worden.
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Aanmelding lidmaatschap
Invullen in blokletters
Ondergetekende:
Naam
Voornamen

Geslacht:

M/V *)

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon
Emailadres
Geboren d.d.

Te

Bankrekening
Wenst met ingang van
Aldus opgemaakt te

Giro
/

/
d.d

Deelname groeps App
Ja/ nee
Toestemming om foto’ s van eventuel u en/ of uw kind te
Ja/ nee
mogen publiceren
Handtekening nieuw lid:
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Te bestellen kleding:

Naam:
Overige en/of bij te bestellen kleding:
Type:

Model: Omschrijving:

Shirt k.m**
Shirt k.m**
Shirt k.m**
Shirt l.m**
Shirt l.m**
Shirt l.m**
Shirt l.m**
Shirt l.m**
Broek, k.p*
Broek 3/4 p*
Broek l.p;
z.zeem*
Broek l.p;
z.zeem*
Ritsbroek
Body/Windstopper
Body/Windstopper
Jack**
Jack**
Jack**
Jack**
Jack**
Jack**
Jack Rainjacket
Snelpak k.m*
Snelpak k.m*
Snelpak k.m*
Snelpak l.m*
Snelpak l.m*
Skinsuit k.m*
Skinsuit k.m*

51340
51380
51343
51428
51368
51381
51435
51673
52155
53545
53547

Skinsuit k.m*
Skinsuit l.m*
Skinsuit k.m*
Skinsuit l.m*
Skinsuit k.m*
Armstukken
Armstuk reflectie
Beenstukken
Beenstuk reflectie
Handsch. K.
Handsch. L
Oversch. Zomer

56574
56660
56661
56663
56563
59311
59312
59411
59413
59098
59093
59830

Prijs:

Trui KM Prof Bodyfit
Trui KM Prof Matrix
Trui KM Race Proven Bodyfit
Trui LM Prof Isolation
Trui LM Prof Tempest Bodyfit
Trui LM Prof Tempest Light Bodyfit
Trui LM Prof Isolation Pixel (Reflectie)
Trui LM Prof Tempest Bodyfit Pixel (Reflectie)
Bibshort Race Proven 2.0 lycra
3/4 bibshort RP 2.0 winter tempest, reflectie
Bibtight RP 2.0 winter tempest basic

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

53543 Bibtight RP 2.0 winter tempest reflectie
55298
51924
51421
56422
51515
56443
56458
51510
51516
51580
56544
56555
56571
56655
56671
56560
56561

27,50
32,50
37,50
32,50
55,00
45,00
50,00
62,50
47,50
70,00
60,00

€ 75,00

Ritsbroek, volledige rits aan zijkanten
Body Windblock Prof Netz
Body Gamex Prof Netz
Jack Windblock Prof Gamex
Jack Windblock Prof Light
Jack Prof Winter Pixel (Reflectie)
Jack Prof Winter New
Race Proven winter jack pixel (reflectie)
Race Proven winter jack
Regenjack Race Proven
Aeropak k.m. Prof lycra
Prof Aeropak k.m. Race proven lycra 2.0
Aeropak k.m. Prof powereylet 2.0 lycra short
Prof Aaeropak l.m. Race Proven lycra 2.0
Aeropak l.m. prof powereylet 2.0 lycra short
Aeropak k.m. Race Proven 2.0 RoadRace
Aeropak k.m. Race Proven 2.0 RoadRace
lycra
Aeropak RP 2.0 RoadRace Mesh Sirio k.m.
Aeropak RaceProven l.m. TimeTrial
Aeropak RaceProven k.m. TT
Aeropak RaceProven l.m. 2.0 Cross
Aeropak RaceProven k.m. 2.0 Cross
Armstukken tempest
Armstukken tempest pixel (reflectie)
Beenstukken tempest
Beenstukken tempest pixel (reflectie)
Handschoenen Zomer
Handschoenen Winter
Overschoenen Lycra rits

€ 52,50
€ 35,00
€ 47,50
€ 50,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 85,00
€ 95,00
€ 125,00
€ 120,00
€
€
€
€
€

125,00
127,00
135,00
135,00
135,00
€ 17,50
€ 25,00
€ 22,50
€ 30,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 17,50
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Oversch. Winter
59720 Overschoenen winter
Sokken wit
59097 Sokken wit
Sokken zwart
59097 Sokken zwart
Koerspet
50017 klassiek koerspetje
Cap
podiumcap/vrijetijdspet
Muts
59502 Muts/windblock/buf
Bandana
59906 Bandana
Ondershirt
59800 Base layer, hemd
Sweater
57903 Hoody Tempest Rits (Hoodie, vest)
Jas, gevoerd
57950 Jacket Down (Vrijetijdsjas, gevoerd)
Jas, softshell
57960 Vrijetijdsjas, softshell
Polo shirt
50750 Poloshirt, k.m., rits.
* Indien uitgevoerd met nieuwe Vapor zeem: + €5,- extra
** Optioneel: Achterzakje rits (verticaal, rechts) (+€7,50 p.st.)

€ 22,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 22,50
€ 55,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 35,00

Bankrek.nr. NL22RABO017.29.53.278
Iban: NL22RABO0172953278
Bic code: RABONL2U
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