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ALGEMENE INFORMATIE

  
  

Naam wedstrijd:     Zuiderzeeronde  

Organisatie:       Stichting Wielerevenementen de IJsselstreek  

Secretariaat:       Wielewaal 115, 3853 DC, Ermelo  

Soort wedstrijd:       Eendaagse Elite/beloften    

Prijzenschema:       G  

Afstand:          165 KM  

Start:           13:45 uur, Het Spaarne  Dronten  

Finish:          Cellebroederweg  

Permanance:       Leisure World fitness    
            Het Spaarne 71   Dronten  
                                  

Wasgelegenheid:    Leisure World fitness    

Rondearts:        Jeroen Jonker   
            Tel: 06-27252524  

     

              

              

  

  

  

  

  

  



Ziekenhuizen  
                                                                                                             :  St. Jansdal (locatie Lelystad)  

Spoedpoli locatie Lelystad (tussen 08.00 uur en  21.30 

uur)  

   Ziekenhuisweg 100,   

   8233 AA Lelystad  

   Tel. 0341-463911  

   St. Jansdal (locatie Harderwijk)  

   Wethouder Jansenlaan 90  

   3840 AC Harderwijk   

   Tel. 0341-463911  

   Isala Zwolle  

   Dokter van Heesweg 2  

   8025 AB Zwolle  

   Tel. 038 - 424 50 00   

   Flevoziekenhuis  

    Hospitaalweg 1  

    1315 RA Almere   

   Tel. 036 - 868 88 88  

  

 

JURY  
Wedstrijdleider*      Wilfred   Haan   

Commissaris*       Carlijn Haan  

Computerverwerking*    Jan Nijmeier  

Aankomstrechter*      Angela van de Voort  

Microfonist*       Dirk Jan Grootkarzijn  

Assistent Wedstrijdlei der*    Miranda Colenbrander  

Motorrijder motorordonnance*  Martine de Jong  

Videofinish*       Addy Verschoor  

Motorordonnance*     Hielke Haanstra  

Computerverwerking*    Monique Prins  

Wedstrijdcommissaris 2*    Sanne Briggeman  

Wedstrijdcommissaris 3*    Joop Hartman     

  

     

  



    

DAGINDELING  
   

08:00 uur  Uitreiking Radio Tour  

08:30 uur  Chauffeurs auto’s uitleg door Jury  

10:00 uur  Start inschrijven Elite  

10:30 uur  Start uitreiking rugnummers Elite  

11:15 uur  Einde inschrijving Elite  

11:30 uur  Ploegleidersvergadering Elite  

13:00 uur  Tekenen startlijst geopend  

13:15 uur  Opstellen wielerkaravaan  

13:45 uur  START Zuiderzeeronde Elite  

17:45  uur  

  

  

  

  

Finish/Huldiging  

  

  

  

  

    
  

  



Wedstrijd- en organisatiereglement   

De Zuiderzeeronde hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zaterdag 8 april 2023 

georganiseerd door Wielrenvereniging de IJsselstreek, hierna te noemen    “de organisatie”.  

De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en 

ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage 

bij het secretariaat.  

1. Aan de wedstrijd, waarvan de afstand ongeveer 165km bedraagt, kan worden deelgenomen 

door maximaal 26 ploegen van 6 renners (156 renners) samengesteld uit Elite-

mannen/Beloften uit de Landelijke Clubcompetitie (clubselecties, clubcombinatie selecties 

(conform het Reglement v.d. Wielrensport, art. 1.1.046.04, -05 en -09) die, na oproep 

daartoe in de Officiële Mededelingen, tijdig voor deze competitie inschrijven. De clubs die in 

2022 hebben deelgenomen zullen met voorrang worden toegelaten. Voorts bestaat er voor 

de organisatoren de mogelijkheid om  Nederlandse ploegen op basis van wildcards aan te 

vullen. Het aantal Wildcards dat in 2022 vergeven kan worden hangt af van het vast aantal 

deelnemende ploegen   

2. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten 

en nadere bepalingen en instructies van de UCI  

3. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: - de reglementen, bepalingen en 

instructies van UCI, KNWU en organisatie; - de te volgen route.  

4. De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Clubcompetitie.   

Uiterlijk op 27 maart 2023 dient een bevestiging van de namen van de deelnemende  renners 

(inclusief drie vervangers) ontvangen te zijn bij:  

5. Permanence: Leisure World fitness Het Spaarne  Dronten  

6. . Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vanaf 10;30 uur tot uiterlijk 

11:15 uur  bij de Inschrijfbalie in de Permanence  

7. . De rugnummers dienen door de begeleiders, dit zijn de ploegleider, soigneur en 

mecanicien, te worden afgehaald op vertoon van de geldige licenties van de deelnemers en 

hun begeleiders.  

8. Reserve-materiaal, verkregen van een neutrale materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk, 

maar in ieder geval binnen een half uur na afloop van de wedstrijd, te zijn ingeleverd.  

9. Was- en kleedgelegenheid (ivm corona niet te gebruiken ) bevinden in de permanance   De 

deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen, 

e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren  

10. Calamiteitenoverleg wedstrijdleider, politie, ronde arts, ambulancepersoneel en organisatie 

om 08;30 uur in de Jurykamer   

11. De ploegleider vergadering vindt plaats om 11.30 uur  

12. Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaalwagens  

13. De juryvergadering vindt plaats om 10:30 uur in de Jurykamer  



14. De radiocommunicatieapparatuur is vanaf 10:30 uur verkrijgbaar parkeerplaats Leisure 

World fitness   De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11:45 uur verkrijgbaar bij de 

organisatie.  

15. De deelnemers stellen zich op ,op parkeerplaats aan het Zwarte water op  aanwijzing van de 

microfonist. Het tekenen van de presentielijst is vóór de start verplicht. Dit kan vanaf een 

half uur vóór de start in de nabijheid van de vertreklijn. Dit op aanwijzing van de jury.   

16. De  start vindt plaats om 13:45 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 20 

minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en 

duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers. Ook het door de organisatie uitgereikte 

kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd.  

17. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van KNWU-strook en ontvanger, stellen de 

voertuigen van de volgerkaravaan zich op. In juiste volgorde sluit de volgerkaravaan aan 

achter het peloton op het plein. Alle chauffeurs in de volgkaravaan, met uitzondering van de 

ambulance, dienen in het bezit te zijn van een op de dag van de wedstrijd geldige KNWU of 

UCI-licentie. Het meerijden in deze volgerkaravaan door niet officiële personen en/of 

voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding door het begeleidende 

politiekorps uit de volgerkaravaan worden verwijderd.  

18. De bezemwagen (laatste wagen van de volgerkaravaan) is herkenbaar aan een groene vlag.  

19. Op punten, die gevaarlijke situaties kunnen opleveren, worden door de organisatie personen 

met een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten  

de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.  

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

organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze 

aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.  

21. De afvalzone en tevens de verzorgingszone wordt ingericht op deRoggebotweg en de 

parallelweg (Hanzeweg)   

22. De finish vindt plaats omstreeks 17:45 uur op de Cellebroederpoort   

23. Direct na de finish zal de huldiging plaatsvinden van de nummers 1, 2 en 3.  

24. De antidoping controle is in het Ichthus college  

25. Op de individuele uitslag is het prijzenschema (G) van de KNWU van toepassing.  

26. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd 

genomen of worden maatregelen     genomen tegen de renner   

28   In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijd technische 

aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden 

de organisatie.  

  

  



    
De Rugnummers   

  

Monda Vakantieparken-IJsselstreek 1 t/m 6  

John Deere CT-NWVG 7 t/m 12  

WV De Jonge Renner 13 t/m 18  

Willebrord Wil Vooruit 19 t/m 24  

Jan van Arckel 25 t/m 30  

West-Frisia 31 t/m 36  

Sensa-Kanjers voor Kanjers 37 t/m 42 AW 
Groep-Swabo 43 t/m 48  

Dutch Food Valley Cycling Team 49 t/m 54  

Wieler Ploeg Groot Amsterdam 55 t/m 60  

Westland Wil Vooruit-Renewi 61 t/m 66  

OWC/AWV De Zwaluwen 67 t/m 72  

BHST Cycling Team 73 t/m 78  

WV De Kannibaal 79 t/m 84  



UWTC De Volharding 85 t/m 90  

Regioteam Noord-Holland 91 t/m 96  

Wieler Combinatie Friesland 97 t/m 102  

WSV De Peddelaars 103 t/m 108  

Tempo Hoppenbrouwers/Invicta/WV Uden 109 t/m 114  

CT Maaslandster/Bergklimmers 115 t/m 120  

WASp/Merida-Adelaar 121 t/m 126  

ZRTC Theo Middelkamp/TML Dommelstreek 127 t/m 132  

DRC De Mol 133 t/m 138  

Hanzerenners Zwolle 139 t/m 144  

Houttec Cycling Team 145 t/m 150 TWC 
De Kempen 151 t/m 156  

  

  

  

     



  

    

Aanloop naar de ronden  



  

    

Volle ronde 2 keer   



  

    

Laatste ronde naar de finish  



  

    

  



Afvalzone en bevoorrading  

  

    

    


