
Welkom
Evaluatie LJC seizoen 2020

Vergaderafspraken

• Microfoons uit

• Vragen?
• Stel het via de chat

• Steek je hand op →Wanneer je naam wordt genoemd kun je de 
vraag stellen. 



Agenda

• Terugblik 2020

• Stuurborden & Chip uitgifte

• Inschrijfgeld/ bijschrijfgeld/ huur chip/ vervangend stuurbord / licentie

• Startopstelling en klassement

• Verzorgingszone + regels

• Website KNWU

• Kalender 2021

• Rondvraag



Terugblik 2020

• Kort jaar i.v.m. Covid-19 toch 5 wedstrijden georganiseerd.

• Geen NK jeugd 2020

• Collage prijswinnaars LJC





Stuurborden

• Bij de openingswedstrijd worden de stuurborden verstrekt.

• De nummerring wordt vijf dagen voor de openingswedstrijd toegekend aan 
de voor ingeschreven renners op basis van het klassement 2020.

• Aandachtpunt 2021: De stuurborden moeten door de vereniging zelf 
worden meegenomen van de voorgaande wedstrijd.

• De organisator zorgt voor een voldoende bemande inschrijving (minimaal 3 
mensen)



Chip uitgifte

• Aandachtpunt 2021

• Er zijn vanuit de KNWU huurchips beschikbaar, deze reizen niet meer 
mee met de stuurborden. Deze moeten aangevraagd worden bij het 
jurylid.

• Bij uitgifte van de chip moet men een machtigingsformulier invullen 
als waarborg voor de chip, indien men de chip niet terugbrengt 
worden de kosten voor vervanging van de rekening afgeschreven.



Inschrijfgeld/bijschrijfgeld/ huur chip/ 
vervangend stuurbord

• Het inschrijfgeld: 5 euro.

• Bijschrijfgeld: 10 euro

• Huurchip: 5 euro 

• Verlies/ vergeten stuurbord: 5 euro 

• Deelname; nationale licentie (geen startlicentie)

Er zitten in de bakken blanco bordjes en losse nummers. Bij de 
inschrijving wordt er een nieuw bordje gemaakt met zijn/ haar eigen 
nummer. 



Startopstelling en Klassement

• Startopstelling: Loting bij eerste 4 wedstrijden →
besluit 3 loting wedstrijden

• Startopstelling NK: beste 7 wedstrijden

• Opstelling in vorm van vissengraat 
(ouders/begeleider achter de renners)

• Aantal schrapresultaten klassement 



Verzorgingszone + regels

• Graag duidelijke regels omtrent de verzorgingszone

• Wenselijk is een dubbele verzorgingszone.

• Cat 1 t/m 4 geen bidon (zie modderparcours) mee op de fiets aangeven 
bidon in de verzorgingszone. 

• Cat 5 t/m 7 wel bidon mee op fiets eventueel bidon aangeven in 
verzorgingszone.

• Er mag door verzorgers niet gerend worden in de verzorgingszone.

• Verzorgingszone aangeven en dropzone voor/achter maken.

Warm weer! 
• Renner pakt bidon aan gooit dit over zichzelf en werpt daarna de bidon weer af.
• Geen watergooien. 

Modderparcours (jury bepaald).
• Bidon met water mee op de fiets om zelf de aandrijflijn te kunnen spoelen.
• Schoonspoelen in de verzorgingszone 
• Niet wenselijk: Bij iedere bocht een verenigingslid die waar de snelheid laag is, een emmer water 

op de derailleur van hun lid gooit.  



Site LJC

• KNWU website heeft een LJC Pagina

• Vorig jaar niet goed gevuld met websitelinks naar de wedstrijdinformatie 
(verantwoordelijkheid vereniging), verzoek tot versturen informatie naar 
mountainbike@knwu.nl

• Hebben we nog ideeën over de info enz. die vermeld moet worden op deze pagina?

mailto:mountainbike@knwu.nl


Kalender 2021

• 3 nationscup wedstrijden

• LJC totaal kalender

• Knelpunten



Vragen

?



Bedankt voor de komst


