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Organisatie: 
Wielervereniging AXA Valleirenners  
Waardgelder 3 3905 Veenendaal  
0318-528595  
Mail: evenementen@axavalleirenners.nl   
 
Organisatie coördinatie:  
Algemene Coördinatie    Gerard Koudijs   06-46000757 
Wedstrijdsecretariaat/Parcours    Dennis van der Sanden   06-53244578  
Vrijwilligers/EHBO/Catering    Bas ter Laak    06-19276925  
Algemeen     Nico van Voorst 
Algemeen     Ab Groeneveld 
Algemeen     Jeroen Zandbergen 
 
KNWU Juryleden:    
Voorzitter      Joey Ermens 
Wedstrijdcomm. 2 / Secretaris   Monique Prins   
Mylaps      Eddie Heldoorn 
Wedstrijdcomm. 3 / Starter   Arthur van Hoogenvest 
Aankomstrechter    Robert Denneman 
Ass. wedstr. Leider    Angela v.d. Voort 
Comm. Parcours    Erik Nieswaag  
Comm. Rondebord    Erica Frederiks 
Microfonist Wedstrijden   Shirley v.d. Voort 
Microfonist Prijsuitreiking   Nico de Vries. 
Consul Midden Nederland    Henk Martens  consul.midden@outlook.com 
 
Locatie: 
Recreatiegebied Kwintelooyen  
Oude Veensegrindweg, Rhenen 
Locatiekaart 

 
 

mailto:evenementen@axavalleirenners.nl
mailto:consul.midden@outlook.com
https://www.google.com/maps/place/Kwintelooyen/@51.9937428,5.5488148,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc49bd1080237a9fb!8m2!3d51.9937428!4d5.5488148
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Programma: 
 

Categorie Registratietijd Starttijd Wedstrijdduur Schema 

Masters 40+ 08.30 - 09.30 10.00 u. 40 min. S 

Nieuwelingen Jongens 09.30 - 10.30 11.00 u. 30 min. S 

Junioren Mannen 10.30 - 11.30 12.00 u. 40 min. L 

Vrouwen Elite/Amateur 11.30 - 12.30 13.00 u. 40 min. H3 

Junior Vrouw 11.30 - 12.30 13.00 u. 40 min. H1 

Nieuweling Meisjes 11.30 - 12.30 13.02 u. 30 min. S 

Elite/Beloften/Amateur/Sportklasse 12.30 - 13.30 14.00 u. 40 min. H 

 
Permanence:  
Deelnemers kunnen zich op de wedstrijddag registreren in de DESTIL truck die op het middenterrein is 
geplaatst. Registreren kan alleen op de aangegeven tijden per categorie. LET OP! Een half uur voor de 
wedstrijd sluit de registratie van de desbetreffende categorie. 
 
Parcours: 
Dit jaar is het parcours volledig verandert ten opzichte van de afgelopen 7 edities van de Nationale 
Veldrit van Rhenen. Vorig jaar hadden we de start al aangepast door direct bij de start een helling van 
200 meter met een hoogte verschil van 50 meter te bedwingen. Dit jaar is het volledige parcours van 
rechtsom naar linksom gegaan en zijn er vier pittige klimmetjes per ronde in het parcours verwerkt, 
waaronder de startheuvel van de editie van 2018. Verder hebben we geprobeerd om de renners nog 
meer zichtbaar te maken voor de toeschouwers op het middenterrein. Wederom zal dit jaar dan ook de 
Nationale Veldrit van Rhenen weer zwaar worden voor de renners.  
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Prijsuitreiking: 
De eerste drie renners per categorie van de 8e Nationale Veldrit van Rhenen en het Regio 
Kampioenschap worden gehuldigd direct na de finish van de wedstrijd op het middenterrein bij de 
DESTIL truck.  
 
Volgorde uitreikingen: 

1. Masters Nationale Veldrit van Rhenen  

2. Masters 40+  Regio Kampioenschap 

3. Masters 50+  Regio Kampioenschap 

4. Nieuweling Jongens Nationale Veldrit van Rhenen Regio Kampioenschap 

5. Junior Mannen Nationale Veldrit van Rhenen Regio Kampioenschap 

6. Nieuweling Meisjes Nationale Veldrit van Rhenen Regio Kampioenschap 

7. Junior Vrouwen Nationale Veldrit van Rhenen Regio Kampioenschap 

8. Vrouwen Elite/Amateur Nationale Veldrit van Rhenen Regio Kampioenschap 

9. Elite/Belofte/Amateurs/Sportklasse Nationale Veldrit van Rhenen  

10. Amateurs/Sportklasse  Regio Kampioenschap 

11. Elite/Beloften  Regio Kampioenschap 

 
Let Op! 
De uitslag van de Nationale veldrit van Rhenen is niet gelijk aan de uitslag van de Regio 
Kampioenschappen. Je kan als 8e eindigen in de Nationale Veldrit, maar als 1e in het Regio 
Kampioenschap. Het podium van het Regio kampioenschap ontvangt een medaille en een bos 
bloemen.  
 
Inschrijvingsprocedure: 
De organisatie is door de KNWU verzocht op de volgende punten te letten bij de inschrijving:  

• Licentie moet aanwezig zijn.  

• Licentie moet op de achterkant getekend zijn.  

• Deelnemer moet in beheer zijn van een goed werkende transponder.  
 
Voldoen de deelnemers niet aan bovenstaande punten dan gelden de volgende regels:  

• Indien licentie niet aanwezig is, moet de renner bij de Jury Voorzitter om toestemming vragen 
voor deelname.  

• Indien geen transponder aanwezig, dan dient de renner een transponder te huren bij de Jury 
Secretaris tegen betaling van € 10,- 

 
Inschrijfgelden: 
In verband met de financiële bijdrage die de organisatie moet doen voor het behoud van het 
recreatieschap, is elke deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Deze graag zo gepast mogelijk betalen bij 
aanmelding op de wedstrijddag.  

• Nieuwelingen M/V         € 1,-  

• Masters 40+, Amateurs M/V, Sportklasse, Junioren M/V     € 2,-  

• Elite, Belofte M/V         € 4,- 
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Bijschrijven: 
Na het sluiten van de officiële KNWU online inschrijving kan alleen op de dag zelf worden bijgeschreven. 
Renners die willen bijschrijven betalen € 10,- bovenop het verschuldigde inschrijfgeld. 
 
Afschrijven: 
Afschrijvingen dienen per mail via evenementen@axavalleirenners.nl  te worden gedaan t/m uiterlijk de 
wedstrijddag. Bij niet nakoming, of ingeval van een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per 
overtreding conform artikel N 1.2.054.10 van het KNWU regelement.  
 
Parkeren: 
Deelnemers dienen bij binnenkomst van het Recreatieschap Kwintelooijen de instructies van de 
verkeers- en parkeerregelaars op te volgen. Het is absoluut verboden om langs de weg op de Oude 
Veensegrindweg (toegangsweg naar het recreatiegebied) te parkeren. Kampers die de avond ervoor 
willen overnachten, worden verzocht dit te doen bij Restaurant de 3 Zussen. Adres Kerkewijk zuid 115, 
3911 SC, Rhenen. Zij bevinden zich op de kruising van de Kerkewijk en de Cuneraweg!  
 
Was- en douchegelegenheid: 
De organisatie kan geen was- en douchegelegenheid aanbieden.  
 
Chip/Transponder: 
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een goed werkende chip/transponder 
Het niet (juist) plaatsen/dragen van de chip/transponder of starten met een niet (goed) werkende 
chip/transponder betekent bij controle door of namens de jury voorafgaand aan de wedstrijd mogelijk 
een startverbod, terwijl bij constatering tijdens of na de wedstrijd mogelijkerwijs diskwalificatie 
respectievelijk verwijdering uit de uitslag zal plaatsvinden. De maatregelen zijn ter beoordeling aan de 
wedstrijdcommissarissen. Hierop is geen protest mogelijk.  
 
Het huren van een chip/transponder (i.v.m. verlies of lege batterij) kan bij de KNWU jury op de 
wedstrijddag en bedraagt €10,- Deze dient aangevraagd te worden bij aanmelding bij het 
wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag.  
 
Materiaal/wisselzone: 
In de materiaal/wisselzone kan de organisatie geen hogedrukreinigers aanbieden i.v.m. de strenge 
milieuvoorschriften in het Recreatiegebied. De organisatie zal zorg dragen en voor een watervoorziening 
in de materiaal/wisselzone en emmers en borstels beschikbaar stellen.  
 
De hogedrukreinigingszone die de organisatie beschikbaar stelt, is bij het toiletgebouw van het 
Recreatieschap. Het afspuiten van de fietsen dienen op het betonnen gedeelte gedaan te worden.  
 
Warming up en cooling down: 
De warming up en cooling down tijdens het evenement mogen niet gedaan worden voorbij de 
wildroosters in het Recreatieschap. Dit gebied is niet toegestaan voor fietsers. De organisatie zal hier op 
toezien. Daarnaast vragen wij u rekening te houden met de overige bezoekers van het Recreatiegebied. 
Wij zijn te gast en m.u.v. het wedstrijdgebied blijft het toegankelijk voor iedereen.  
 
Catering: 
Catering is de gehele dag aanwezig op de wedstrijddag.  

mailto:evenementen@axavalleirenners.nl
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EHBO/Rode Kruis: 
Gedurende het hele evenement is er een EHBO team beschikbaar. Het EHBO team zal tijdens het 
evenement een standplaats hebben bij de toiletgebouwen van het Recreatieschap.  
 
Spoedeisende hulp/ziekenhuizen: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei    Ziekenhuis Rivierenland Tiel 
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede   President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel 
0318-434343      0344-674911 
Website      Website 
 
Recreatiegebied Kwintelooijen 
Het dagrecreatiegebied Kwintelooijen ligt in de driehoek Rhenen – Veenendaal – Elst. Kwintelooijen ligt 
ingesloten tussen drie particuliere landgoederen: Prattenburg, de Dikkenberg en Remmerstein. Het 
gehele gebied (74ha) strekt zich uit van de noordoever van de Rijn tot de Gelderse Vallei. 
 
Karakteristiek in het gebied zijn de diepe erosiedalen, de prehistorische grafheuvels, wallen, 
beukenlanen en de overgangen tussen heuvelrug en valleien. Opvallend is het grote hoogteverschil van 
vijftig meter op Kwintelooijen: van zeer nat (ven en moeras) naar droog (heidevelden) Via de uitgezette 
wandelroutes komt u op het hoogste punt van het terrein, waar u een prachtig uitzicht heeft over de 
Gelderse Vallei. 
Het laag gelegen gedeelte van Kwintelooijen is bijzonder vanwege de aanwezigheid van natte vegetaties 
en een grote poel. De vennen herbergen een aantal zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten.  
 
Kwintelooijen kent ook een vaste mountainbike route. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Dit vignet 
kost €7,50 Met de inkomsten wordt het onderhoud en de aanleg van fietsroutes betaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geldersevallei.nl/contact
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/
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Plattegrond 
 

 
 
 
 


