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Wat verwachten wij van u?  

 Lid zijn als vereniging / stichting van de NWB of de KNWU en 

aanmelding van de wedstrijden bij deze bond. 

 Een parkoers in de bossen of op het veld van minimaal 1.600 

meter met een in te korten lengte voor de jeugdwedstrijden. 

 Een degelijke afzetting van het parkoers (dranghekken of 

afzetlinten). 

 Voldoende parkeergelegenheid voor de deelnemers. 

 Een goede startplaats (streven naar 8 renners naast elkaar). 

 Een goede opstelling van de jurywagen, geluid en podium. 

(goede bereikbaarheid vanaf openbare weg, denk aan 

afmetingen jurywagen). 

 Een ruimte voor de inschrijving / rugnummers (permanence), 

met minimaal 1 tafel (50 x 200cm) en 3 stoelen, stroom en 

verlichting.  

 Lunchpakketten en warme drankjes voor de jury en 

inschrijving (7 à 8 personen).  

 Stroomvoorziening voor jurywagen en geluidsinstallatie Voor 

eigen gebruik een aparte groep / voorziening. Totaal 6kVa. 

 Minimaal 2 duidelijk herkenbare EHBO / Rode Kruis mensen 

met een brancard en extra dekens. 

 Toiletgelegenheid in de nabijheid van het parkoers. 

 24 boeketten bloemen voor de prijsuitreikingen, eventueel 

extra voor de jeugd.  

 Op de site en in de communicatie altijd spreken over de 

Limburgcross Competitie / Toma Cycles Cup en het 

logo van Limburg Cycling, NWB en de KNWU 

gebruiken. 

 

Niet verplicht maar wel zeker aan te bevelen zijn: 

 Aanleveren van 2 vrijwilligers die als stagiaire toegevoegd 

worden aan de jury en daarmee dezelfde bevoegdheden 

hebben zodat zij in geval van onregelmatigheden in het veld, 

bevoegd zijn om op te treden. Zij dienen zich voor de 

wedstrijden te melden bij de juryvoorzitter en zullen een hesje 

krijgen. 

 Catering (soep, warme dranken, broodjes etc.) nabij de finish. 

 Een kleed- /doucheruimte voor de renners. 

 Een plaats waar de renners hun materiaal kunnen reinigen. 

 Een extraatje voor de jeugd in de vorm van een Mars o.i.d. 

Denkt u ook aan het document met de meer gedetailleerde 

uiteenzetting van aandachtspunten 

 

Wat mag u van de stichting verwachten? 

 Wij verzorgen de overall organisatie en communicatie. 

 Wij regelen het wedstrijdschema en houden tussenstanden 

bij. Uiteraard zorgen wij ook voor de eindstand. 

 Wij zijn het aanspreekpunt voor de organisatoren en staan 

deze met raad en daad terzijde. 

 Wij verzorgen en betalen bij iedere wedstrijd de medailles / 

standaards / aandenkens voor de jeugd. 

 Wij verzorgen en betalen de jurywagen, finishboog, 

geluidinstallatie en opnameapparatuur. 

 Wij verzorgen de inschrijvingen voorafgaand aan en op de 

wedstrijddag zelf (inclusief rugnummers, stuurborden en 

andere registratiemiddelen en startlijsten). 

 We zorgen voor publicatie van uitslagen direct na de wedstrijd 

en klassementen via internet, 

 

Start zone 

 Het minimale aantal renners dat naast elkaar opgesteld 

moet kunnen worden is 5. Dat wil zeggen 3,75 m breed. 

Ook de eerste 50 meter moet nagenoeg die breedte 

hebben en voor iedere starter dezelfde condities. 

 


