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Bijlage: Routeboek Junior Heren UCI 1.1 
 
Aansprakelijkheid: 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, welke aan 
deelnemers en/of aan derden wordt toegebracht. De eigenaren van alle bij de wedstrijd 
betrokken motorvoertuigen dienen over een W.A.-verzekering te beschikken.                                                                                                                                            

Milieu en Afval-zone: 
Tijdens de EPZ Omloop van Borsele zal er veel aandacht gegeven worden aan het milieu. 
In de nabijheid van start / finish zullen afvalbakken worden geplaatst voor gescheiden 
afval inzameling; gele container voor plastic afval, groen voor groen/organisch afval en 
grijs voor rest afval. 
Deze zullen ook worden geplaatst op de zgn. ravitailleringspost, deze is te vinden net na 
het verlaten van de bebouwde kom ‘s-Heerenhoek. 
Voor de renners zullen er op de Kuipersdijk twee mobiele toiletten geplaatst worden. 
 
We maken een dringende oproep aan de renners, ploegleiders, personeel en alle andere 
aanwezigen in de race, geen vuilnis of materialen op de openbare wegen en of sloten te 
werpen.                                                                                          

Vóór en na de bevoorrading zal een afval-zone worden opgericht.                                                        
Gelieve ons land schoon te houden!  
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1. Algemene gegevens 

1.1 Informatie 36e EPZ Omloop van Borsele 

Voor de zesendertigste maal zal op zondag 28 april 2019 de “EPZ Omloop van BORSELE" worden 
verreden.  
Deze wedstrijd maakt deel uit van de internationale ééndaagse wedstrijden voor junioren in 2018. 
Start en finish zijn gelegen in ’s-Heerenhoek op de Kuijpersdijk (gemeente BORSELE). 
Vanuit oostelijke richting volgt u de A58 en neemt de afslag ’s-Heerenhoek N62 deze volgen tot de 
definitieve afslag 's-Heerenhoek. Vanuit Rotterdam via Zierikzee bereikt u ten zuiden van Goes de A58 
 
Organisatie:  
  Stichting Wielercomité 's-Heerenhoek 
  Merietestraat 24, 4453 AM ’s-Heerenhoek 
  tel: +31 (0)113-352515  / +31 (0)621339351 
  Email: wch@zeelandnet.nl – omloopvanborsele@kpnmail.nl  
  Website: www.wielercomite-sheerenhoek.nl  
Permanence:     
                       Spek mie Stroop 

Marktstraat 16   
4453 AJ ’s-Heerenhoek 

  tel: 0113-351717 
 
Zondag  28 april:     
  Junioren  14:00 uur  139,120 km   
   
Kleed- en wasgelegenheid: 
  Kleedruimten  sporthal. 
  (zie kaartje) 

1.2 Samenstelling organiserende organisatie 

Voorzitter   :  Rinus de Winter   Heinkenszand 
Secretaris   :  Sjaco Westdorp   ’s-Heerenhoek 
Penningmeester  :  Bert Timmerman   's-Heerenhoek 
Lid    :  Jan Baaijens    ’s-Heerenhoek 
Lid    :  John Martens    Goes 
Lid    :  Anne van de Swaluw   Kwadendamme 
Lid    :  Fabian Franse    Kloetinge 
Lid    :  Manon van Maldegem - Baaijens Heinkenszand  
Lid    :  Jordy van Strien          ‘s-Heerenhoek  
Lid    :  Robert v/d Boom   ‘s-Heerenhoek 
Lid    :  Adrie Bruijnooge   Goes  
Lid    :  Eric Voet    ’s-Heerenhoek 
Lid    :  Henk Busschers   ‘s-Heerenhoek 
Lid    :  Jolijn Verdonk - Reinhoudt  ’s-Heerenhoek 
Rondemiss   :  Amber Joosen   ’s-Heerenhoek 
Live-Ticker   :  Mieke Maartense   ‘s-Heerenhoek 
 

mailto:wch@zeelandnet.nl
mailto:omloopvanborsele@kpnmail.nl
http://www.wielercomite-sheerenhoek.nl/
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2. Dagindeling  
Zondag 28 april 
 
Tijd  Activiteit Locatie 

08.00 uur Opening permanence Spek mie Stroop 

10.00 uur Juryvergadering Spek mie Stroop 

11.00 uur Uitreiken radioapparatuur Firma Paree 

10.30 tot 11.15 uur Uitreiking rugnummer junioren Spek mie Stroop 

11.30 Ploegleidersvergadering Spek mie Stroop 

13.15 uur Tekenen presentielijst Kuijpersdijk 

13.30 uur Opstellen junioren en volgers Kuijpersdijk 

14.00 uur Start wedstrijd Kuijpersdijk 

17.30 uur Finish en huldiging junioren Kuijpersdijk 

18.00 uur Juryvergadering Spek mie Stroop 

 

3. Wedstrijdgegevens junioren 
De Omloop van Borsele is een ééndaagse wedstrijd voor junioren UCI 1.1 / Race UCI Junior MJ 1.1 
(maximaal 5 renners en minimaal 4 renners per ploeg).   
Bij de ééndaagse wedstrijd is het rijden met transponders verplicht type Mylaps. 
UCI Prijzen Schema 2019 is van toepassing.  
 
Ziekenhuis:     Politiebegeleiding: 
Oosterscheldeziekenhuis   Landelijke Eenheid 
’s-Gravenpolderseweg 114   Tel: 0900-8844 
Goes 
Tel: 0113-234000 
 
Geluidsvoorziening: 
Sanrobi    :Zuiddorpe 
 
Medische Dienst: 
Ronde-arts                                     : Mevr. Anne Eversdijk – Mevr. Guusje Vrehen. 
E.H.B.O.   : afd. Heinkenszand.  
Gezondheidscentrum  : Laustraat 1   ‘s-Heerenhoek. 
Vlakbij de finish (nr. 5, pagina 9) 
 
Ambulance: 
Sportdokters Nederland 
 
Radio-apparatuur KNWU: 
Jurykanaal (kan. 1)  (155.9125) 
Tourradio  ( kan. 2)  (155.9375) 
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4. Samenstelling van de jury 28 april 2018 
President UCI    Jempi Jooren          België 
Wedstrijdcomm. 1   Erwin Kistemaker  Diemen 
Wedstrijdcomm. 2   Erik van der Linden  's-Gravendeel 
Wedstrijdcomm. 3   Willem van Eenenaam  Lewedorp 
Ass. Wedstr. leider   Simone Manders  Oss 
Aankomstrechter   Kittie Pieters   Heikant 
Comm. 1 Rugnummers/Computer Honoré Pieters   Heikant 
Comm. Bezemwagen   Anton Luyten   Made 
Microfonist    Laurens van de Klundert Bergen op Zoom 
Microfonist    Gerrie de Wael   Nisse 
Motorordonance   Rinus Laurijssen  Chaam 
Motorrijder    Erik Bos    Rotterdam 
Motorrijder/ Jury   Kees Nelemans   Breda 
Videofinish /Tijdswaarnemer  George van der Sijpt  Koewacht 
 
Consul District  Zuid-West    Theo Gorissen   Zundert 
 
Koersdirecteur    Jan Baaijens   ‘s-Heerenhoek 
 
 

Koersdirecteur mobiel-nummer: +31 (0) 6 22975636 
 

Permanence mobiel-nummer: +31 (0) 6 21339351 
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5. Wedstrijdreglement 

5.1 Reglement  

1. De EPZ Omloop van Borsele, hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zondag 28 april 2019 
georganiseerd door stichting Wielercomité ’s-Heerenhoek, hierna te noemen de organisatie. 
Genoemde stichting is tevens houders van de wedstrijdlicentie van de UCI en de vergunningen 
en ontheffingen van de overheden. Vernoemde bescheiden zijn ter inzage beschikbaar bij de 
secretaris van de organisatie.  

 
2. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen van de UCI. 

 
3. Deelname geschiedt volgens UCI regelement 2.1.005 : 

a. Conform aan artikel 2.1.005 van de UCI reglementen, is de wedstrijd open voor 
volgende ploegen:, Nationale ploegen, regionale ploegen, clubploegen en Mixed teams. 

b. Conform aan artikel 2.2.003 van de UCI reglementen, is het aantal renners per ploeg 
minimum 4 en maximum 6. (Deze wedstrijd maximaal 5 renners per ploeg) 
 

4. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de UCI regels van ééndaagse 
wedstrijden  junioren UCI 1.1. 
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats in: 

Spek mie Stroop 
Marktstraat 16   
4453 AJ ’s-Heerenhoek 

    tel: 0113-351717 
 

5. Kleed- en wasgelegenheid bevinden zich in de kleed accommodatie van de sporthal (zie 
beschrijving elders in dit draaiboek.) 

 
6. De juryvergadering zal plaatsvinden om 10.00 uur in Pannenkoekhuis Spek mie Stroop in 

Marktstraat 16 4453 AJ ‘s-Heerenhoek(tel: 0113-351717). 
 

7. De definitieve deelnemerslijsten zijn verkrijgbaar in de Permanence vanaf 45 minuten voor het 
vertrek. 

 
8. De radiocommunicatieapparatuur wordt om 11.00 uur uitgegeven bij firma Paree:            

Werrilaan 8   ‘s-Heerenhoek. 
 

9. De deelnemers stellen zich op de Kuijpersdijk op en  volgen de aanwijzingen van de microfonist. 
 

10. De start, er is geen neutralisatie,  zal plaatsvinden op zondag voor de junioren om 14.00 uur. De 
deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de 
door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte 
rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de 
fiets te worden bevestigd. 

 
11. Voor zover bevoegd stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op op de Kuijpersdijk 

achter de renners. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen  en / of 
voertuigen is verboden. Zij zullen eventueel na overleg worden  verwijderd.   
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12. De bezemwagen, de laatste wagen van de volgerskaravaan is herkenbaar aan een aan de wagen 
bevestigde bezem of groene vlag. 

 
13. Op punten, die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een gele 

vlag geplaatst. De renners dienen op deze punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te 
betrachten.      

 
14. De deelnemers en hun begeleiders  zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury door de 

organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze 
aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd. 
 

15. De ravitaillering vindt bij de junioren plaats op de ’s-Heerenhoeksedijk  (direct buiten de 
bebouwde kom, 300 meter na de finish) en is als zodanig aangegeven. 
 

16. Iedere renner die finisht met een tijd van meer dan 8 % van de door de winnaar geregistreerde 
tijd, zal niet in de uitslag worden opgenomen. De tijdslimiet kan door buitengewone 
omstandigheden worden verhoogd door de commissarissen na overleg met de organisator. 
 

17. De “UCI penalty scale” is op deze wedstrijd van toepassing. 
 

18. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk voor het zoek raken van materialen e.d. 
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5.2 Prijzen 

Alle prijzen worden tussen 4 en 6 weken na de wedstrijddatum naar betreffende  bank- of girorekening 
overgemaakt.  
 
UCI Schema Junior Men Class 1.1 totaal in euro’s: €1215,-- 
   1e    prijs  €  200,- 
   2e     prijs  €  150,-  
  3e    prijs  €  125,- 
   4e    prijs  €  100,- 
   5e     prijs   €    90,- 
   6e     prijs  €    80,- 
   7e     prijs  €    70,- 
    8e     prijs  €    60,- 
   9e     prijs  €    50,- 
  10e  prijs   €    40,- 
  11e  t/m 15e prijs €    30,- 
  16e  t/m 20e prijs  €    20,- 

5.2-A Tussensprints 

“ZEELAND daagt je uit sprint" 
Sprint ter hoogte van Café Goede Verwachting te Lewedorp 

1e sprint:   15:11 uur km 45,240 N665  - Re.do- Postweg (N665)  
2e sprint:   15:50 uur km 71,770 N665  - Re.do- Postweg (N665)  
3e sprint:  16:29 uur km  98,040 N665 - Re.do- Postweg (N665)  
Iedere sprint met  5 – 3 - 1 punten per sprint voor de nummers 1 – 2 – 3 in sprint. 
Prijzenschema is voor de 1e  € 100,- voor de 2e € 50,- en 3e € 25,-.  
Tevens zal er bij worden vermeld dat wedstrijd reglementair dient te worden uitgereden zo niet vervalt 
prijs en komt eerstvolgende in aanmerking. 
Bij gelijke stand punten is de rituitslag doorslaggevend art.:2.3.037 
   

5.3 Aansprakelijkheid 

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, welke aan deelnemers en/of 
aan derden wordt toegebracht. De eigenaren van alle bij de wedstrijd betrokken motorvoertuigen 
dienen over een WA verzekering te beschikken. 

5.4 Antidoping 

De CADF Antidoping regels zijn op deze wedstrijd van toepassing. Indien van toepassing, wordt de lokale 
anti-doping-wetgeving uitgevoerd naast de Antidoping regels van de CADF. 
De antidopingtests worden eventueel uitgevoerd in gezondheidscentrum, 
Laustraat 1 ‘s-Heerenhoek. Nabij de finish. Er zijn aanduiding borden geplaatst. 
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6. Volgerskaravaan 
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen in de 
volgerskaravaan zich bij alle ritten m.u.v. de tijdrit op de Kuijpersdijk op. 
Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij 
zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd. 
De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan een GROENE VLAG en een 
voor op de auto aangebrachte bezem. 
 
NEUTRALE WAGENS: 
De neutrale bijstand gebeurt door het team Shimano.  
De service wordt verzekerd door  3 wagens 
 

Extra informatie parcours: 
 

Op km punt 27,290 is er een spoorwegovergang van toeristentrein. 
Let op ook hiervoor gelden de normale verkeersregels en is het mogelijk dat 
deze kan passeren. 
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7. Detail map dorp ‘s-Heerenhoek 
 

 
 

1.  Permanence 
2.  Jury 
3.  Kleedruimten - Douches 
4.  Start en finish  
5.  Eerste Hulp (EHBO) Medical care – doping controle 
6.  Uitgifte radioapparatuur Firma Paree, Werrilaan 
7.  Afleiding div. ritten 
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