
 

Informatie Hans vd Hengelcompetitie 2023 

Doel van de competitie 
Het doel van de Midden Nederland Competitie (ook wel In Memoriam Hans van der Hengelcompetitie) is: 

• een serie laagdrempelige wedstrijden in regionaal verband voor jonge wielrenners 

• onderling kennismaken van renners uit de regio 

Het is een open competitie, dat wil zeggen dat de competitie niet is beperkt tot renners uit district Midden 

Nederland. 

Organisatie & uitgangspunten 
• De wedstrijden worden georganiseerd door de verenigingen 

• De organiserende vereniging zorgt voor: 

a. de jury voor de wedstrijd en de wedstrijd organisatie (o.a rugnummers uitdelen) 

b. de veiligheid rondom het parkoers 

c. de EHBO 

• De volgende starttijden worden aangehouden:  

a. Categorie 1, 2 en 3  10:00 uur  

b. Categorie 4 en 6  10:30 uur  

c. Categorie 5 en 7  11:15 uur  

• Er kan van deze starttijden worden afgeweken, de organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de 

communicatie hieromtrent. 

• Inschrijving ter plaatse middels tonen van een geldige KNWU wedstrijd- of startlicentie, deelname is 

kosteloos 

• Er is per categorie een (1) huldiging op een wedstrijddag. 

• Rugnummers van de Competitie worden doorgegeven aan de volgende organiserende vereniging. 

Materiaal 
• Verenigingen moeten ervoor zorgen dat renners/ouders op de hoogte zijn van de toegestane maximale 

verzetten per categorie en goed werkende remmen.  

• Derailleurs mogen worden vastgezet tot het juiste verzet.  

• Verzets en materiaal controle kunnen steekproefsgewijs worden uitgevoerd. 

Klassement 
• Elke categorie wordt apart geklasseerd.  

• Wedstrijdvormen: Andere wedstrijdvormen dan een criterium zijn mogelijk. Maximaal 2 klasserende 

wedstrijd-vormen per dag. Voorbeelden van andere wedstrijdvormen zijn: 

a. techniek parkoers 

b. individuele tijdrit 

c. ploegen tijdrit 

d. puntenkoers 

e. … 

• Puntentelling: 

a. Wanneer er een (1) klasserende wedstrijd is, dan is de puntentelling 10, 9, 8, 7 etc. Iedere 

geklasseerde renner krijgt minimaal 1 punt.  

b. Bij twee (2) klasserende wedstrijd-onderdelen op een dag, is het maximale aantal punten 16 per dag. 

De puntentelling voor het criterium (of andere wedstrijdvorm) is in zo’n geval 8, 7, 6, 5 etc. Iedere 

geklasseerde renner krijgt minimaal 1 punt per wedstrijd-onderdeel. 

c. Bij een ploegentijdrit is de puntentelling per ploeg alsvolgt: 8, 6, 4... Elke geklasseerde ploeg krijgt 

minimaal 2 punten. 

d. Voor een techniek parkoers geldt dat het maximum aantal punten 8 is, een of twee punten per 

geslaagde handeling. Iedere renner kan dus het maximale aantal punten halen. 



 

• Er wordt een klassement opgemaakt en elke renner(ster) die meer dan de helft van de wedstrijden heeft 

gereden krijgt een prijs uitgereikt na afloop van de laatste competitie wedstrijd.  

• De 2 slechtste uitslagen per renner worden weggestreept uit de uitslag van het eindklassement. M.a.w. bij 

10 wedstrijden op de kalender, gelden de beste 8 uitslagen, bij 11 wedstrijden de beste 9 uitslagen per 

renner, etc. 

• Bij een gelijke eindstand in het klassement is de uitslag van de laatste wedstrijd beslissend.  

• Alleen een jeugdbegeleider (dus geen ouder) beslist of een renner/ster een groep lager (of hoger) mag 

rijden. Er dient wel eerst in de eigen categorie gereden worden om te zien hoe het gaat. Wanneer deze 

renner in een lagere categorie op het podium rijdt, of bij de eerste 25% van de renners, zal deze renner weer 

in zijn eigen categorie moeten gaan rijden. 

• De dag-jury beslist over de puntentelling en daar waar bovenstaande niet in voorziet. 

• De uitslagen uiterlijk de maandag na de wedstrijd doorsturen aan edwin.otto@casema.nl 

 

Wedstrijd kalender 2023 
Datum Locatie Wedstrijden Opmerkingen 

Zo. 26 Maart WV het Stadion (Utrecht); 
start 14:00h  

Criterium Start 14:00 
Oefenwedstrijd (telt niet mee voor 
klassement) materiaal/verzetscontrole 

Za. 15 April WV Eemland (Amersfoort) Criterium  

Zo. 23 April WTC Woerden (Woerden)  Individuele tijdrit + 
Criterium 

 

Za. 6 Mei Reserve-datum   

Zo. 14 Mei WV het Stadion (Utrecht) Criterium Start 12:00h 
materiaal/verzetscontrole 

Za. 27 Mei AXA Valleirenners 
(Veenendaal) 

Ploegentijdrit + 
Criterium 

 

Zo. 4 Juni Bikecenter, 
Korenmolenlaan 4-B, 
Woerden 

Techniek-parkoers + 
Criterium 

 

Zo. 18 Juni WV Eemland (Amersfoort) Ploegenfestival + 
Criterium 

 

Zo. 2 Juli JVR Batauwers (Tiel) Criterium  

Zo. 27 
Augustus 

JVR Batauwers (Tiel) Criterium materiaal/verzetscontrole 

Zo. 10 
September 

WTC Woerden (Woerden) Ploegentijdrit + 
Criterium 

 

Zo. 24 
September 

WV het Stadion (Utrecht) Criterium finale + prijsuitreiking 

 

Over de ploegentijdritten: 

Iedereen kan meedoen, hiervoor zullen categorieën worden samengevoegd. En individuele renners die bij hun 

vereniging geen ploeg kunnen vormen zullen samen een ploeg vormen of aan andere ploegen worden toegevoegd. 

Een en ander zal nog nader worden uitgewerkt. 

  

mailto:edwin.otto@casema.nl


 

Locaties verengingen 
Vereniging Locatie 

AXA Valleirenners Waardgelder 3, 3905 TH Veenendaal 
https://www.axavalleirenners.nl/  
 

WV Het Stadion Nedereindseweg 501W, 3546 PM Utrecht 
https://www.nedereindseberg.nl/  
 

WV Eemland Sportpark Zielhorst 2, 3822 ZT Amersfoort 
https://www.wveemland.nl/  
 

WTC Woerden Waardsedijk 40, 3448 HV Woerden 
http://www.wtcwoerden.nl/  
 

JVR De Batauwers Schaarsdijkweg 9, 4006 MC Tiel 
https://www.jvrdebatauwers.nl/  
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