
DEELNEMERSINFORMATIE GEOPARK HONDSRUG CLASSIC 2021 

Startnummers 

We starten dit jaar in startblokken om de doorstroom zoveel mogelijk te verspreiden. De startvolgorde ziet er 

als volgt uit: 

9.00 – 9.02 uur – wedstrijdrijders: elite/ beloften (blauw) 1 t/m 60 
9.02 – 9.04 uur – wedstrijdrijders: amateurs/sportklasse (donker groen) 91 t/m 150 
9.04 – 9.06 uur – wedstrijdrijders: masters (30,40 en 50) (oranje) 151 t/m 240 
9.06 – 9.08 uur – wedstrijdrijders: dames (alle categorieën) (rood) 61 t/m 90 
9.08 – 9.10 uur – wedstrijdrijders: nieuwelingen en junioren (nieuwelingen licht groen, junioren grijs) 241 t/m 

280         

12.00 – 12.02 uur – basisleden KNWU en recreanten: nummers 1 t/m 100 
12.02 – 12.04 uur – basisleden KNWU en recreanten: nummers 101 t/m 200 
12.04 – 12.06 uur – basisleden KNWU en recreanten: nummers 201 t/m 300 
12.06 – 12.08 uur – basisleden KNWU en recreanten: nummers 301 t/m 400 
12.08 – 12.10 uur – basisleden KNWU en recreanten: nummers 401 t/m 500 

De stuurbordjes kunnen zondagmorgen 26 september opgehaald worden in de tent op het middenterrein 
naast het Nije Hemelriek. Voor de wedstrijdrijders kan dit tussen 7.30 en 8.30 uur en voor de basisleden en 
recreanten kan dit tussen 9.30 en 11.30 uur. De startvakken zijn voor de wedstrijdrijders is geopend om 8.45 
uur en voor de basisleden en recreanten is deze geopend om 11.45 uur. De startopstelling is nabij de jurybus 
naast de plas bij het Nije Hemelriek. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig die begeleiden bij de 
startopstelling. 
 
Parkeren 
 
Parkeren kan op de parkeerplaatsen rondom het Nije Hemelriek. Er is voldoende parkeergelegenheid. Er staan 
verkeersregelaars klaar welke u naar een parkeerplek verwijzen. Parkeren is gratis. 
 
Route en verzorging 
 
De route is ongeveer 65 km en bestaat uit 3 lussen die 2 keer verreden wordt. Er kan gekozen worden om 1 
ronde van 3 lussen te rijden, maar dan doe je niet mee voor het klassement. Uiteraard ligt er dan wel een 
herinnering voor je klaar. Via de website is de route te zien. Het is niet toegestaan om op een cyclocross fiets 
deel te nemen aan de wedstrijd. Codagex verzorgd voor alle deelnemers voeding en een sportreep van Win2 
Sportvoeding. Bij de start is er de mogelijkheid je bidon te vullen met voeding en halverwege de route is er 
verzorging aanwezig met voeding. 
 
Tijdmeting 
 
De tijdregistratie zal plaatsvinden met het My Laps tijdregistratie systeem. Dat betekent dat iedereen met een 
tag achterop het stuurbordje zal rijden. Van iedereen wordt de tijd geregistreerd waarop hij/zij de startlijn en 
de finishlijn passeert. Alle tijden worden op de website weergegeven. 
 
Huldiging 
 
De Geopark Hondsrug Classic wordt gereden onder auspiciën van de KNWU. Voor de wedstrijdrijders geldt een 
uitslag per (samengestelde) categorie: 1. Elite/beloften, 2. Dames (alle categorieën), 3. Amateurs/sportklasse, 
4. Masters en 5. Nieuwelingen/junioren (samen). Daarnaast is er voor de totaaluitslag bij de wedstrijdrijders 
prijzengeld voor de plaats 1 t/m 20 bij de heren en 1 t/m 10 bij de dames. Bij de wedstrijd smiddags (basisleden 
KNWU en recreanten) geldt een totaaluitslag voor dames en heren op volgorde van finish. De huldigingen van 
de nummers 1,2 en 3 vinden plaats op het podium van RTV Drenthe op het middenterrein. Voor de 
wedstrijdrijders is dit smorgens ongeveer een half uur na de finish van de eerste 3. Smiddags is de huldiging 
ook een half uur na de finish van de eerste 3. 
 



Teamplaats 
 
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een teamplaats te reserveren op het middenterrein. Deze ruimte moet 
vrij blijven om de doorstroom van bezoekers en deelnemers zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
 
Tochtreglement 
 

• Iedere deelnemer die deelneemt aan deze wedstrijd, doet dat op eigen risico en verantwoording. De 
organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden 
en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop 
van de wedstrijd zou overkomen dan wel veroorzaakt. 

 

• Bij het niet naleven van de regels, of niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, 
wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname. 
 

• Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende regels van de organisatie nauwkeurig op te volgen. 
 

• De onderstaande gedragsregels gelden bij deze tocht: 
-Houd zichtbaar rekening met anderen. 
-Gebruik een fietsbel. 
-Geef op tijd richting aan. 
-Ben en blijf altijd beleefd. 
-Gebruik het aangegeven fietspad. 
-Passeer een ander op gepaste snelheid. 
-Volg aanwijzingen van regelaars en politie op. 
-Gooi afval in de afvalbak. 

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
 
 
EXTRA MAATREGELEN COVID-19 
 
 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen had: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 

• Houd rekening met medeweggebruikers en andere deelnemers.  
 

• Voorkom groepsvorming bij de startplaats en op het terrein. 
 

• Deelnemers nemen de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht en wassen en desinfecteren hun 
handen bij de start. De organisatie zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen. 

 
 
 

 


