Aa en Hunze Wielerweekend

- Ronde van Rolde - 7 september 2019
- Ronde van Gieten 8 september 2019

Het organisatie comité Ronde van Gieten 2019 komt voort uit:

In samenwerking met:

Ronde van Gieten

8 september 2019

Voorwoord
Na een zéér succesvol verlopen organisatie van het Kampioenschap van het KNWU district
Noord in 2018 heeft het organisatie comité kans gezien om na ruim 20 jaar de Ronde van
Gieten weer door straten van ons dorp te laten rijden. We doen dat onder de vlag van de W.V.
Meteoor Assen-Roden en in samenwerking met de organisatie van de Ronde van Rolde in het
Aa en Hunze Wielerweekend. We hopen op deze wijze een kleine 200 renners en rensters in 10
categorieën aan het vertrek te krijgen waaronder renners en rensters afkomstig uit onze
gemeente en ook een aantal uit ons dorp.
De eerste start is om 09:30 uur en de laatste finish zal rond 16:30 uur zijn. Het podium voor
de huldiging van de winnaars van de Ronde van Gieten zal tevens gebruikt worden voor de
uitreiking van “De Aa en Hunze bokaal” aan de winnaars van het Algemeen Klassement van
het Aa en Hunze Wielerweekend, dit klassement zal zeker extra strijd opleveren waarbij de
beklimmingen van de Hondsrug met een maximaal stijgingspercentage van 6 % zeker een
extra scherprechter zal zijn.
Het organisatie comité Ronde van Gieten 2019 wenst u een sportieve dag toe.

Organisatie comité

Naam

Telefoon

E-mail

Algemeen

H. Bartol

06-37471399

h.bartol@home.nl

Sponsoring

J. Boontjes

06-10195888

jaap.boontjes@noorderdiep.nl

(beveiliging) Parkoers, diversen

J. Warners

06-53741475

j.warners46@ziggo.nl

Coördinatie inzet
verkeersregelaars
Draaiboek/ Technische gids

J. van der Kamp

0592-271721

johan@vanderkamp.org

H. Bartol

06-37471399

h.bartol@home.nl

Organisatie materieel/wagenpark

M.M. Nieuwenhuis

06-11226968

mm.nieuwenhuis@hotmail.com

Programma Ronde van Gieten:
9.30
9.32
9:55
10.20
Huldigingen

7,5
5
10
15

km 3 ronden Jeugd
km 2 ronden Jeugd
km 4 ronden Jeugd
km 6 ronden Jeugd

Cat.2 (jongens
Cat.1 (jongens
Cat.3 (jongens
Cat.4 (jongens

en meisjes)
en meisjes)
en meisjes)
en meisjes)

10.55
20 km 8 ronden Jeugd Cat.5 (jongens en meisjes)
11.35
25 km 10 ronden Jeugd Cat.6 (jongens en meisjes)
12.25
32,5 km 13 ronden Jeugd Cat.7 (jongens)
Huldigingen
13.25
Huldiging

15

km

6 rondes Prominenten race

14:00
55
14:02
45
Huldigingen

km 22 ronden Junioren
km 18 ronden Nieuwelingen

15:30
Huldiging

km 20 rondes Sportklasse

50
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Inschrijven
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNWU licentie 2019. Inschrijven
kan via de website www.knwu.nl. Algemene informatie is te verkrijgen via: www.meteoorassen-roden.nl en via de mail: wedstrijdinschrijving@meteoor-assen-roden.nl
Een werkende transponder is verplicht en kan bij de inschrijving en eventueel bij de jurywagen
worden gehuurd.
Parkeermogelijkheid deelnemers worden met borden vanaf de Oeleboom aangegeven.

Parkeren bij:
A - VV Gieten
B - Gemeentehuis
C - Molen Hazewind
D - Wemenweg
E - Oude Groningerweg
Permanence
Uitgifte rugnummers:
In de Ponybar,
Brink 22
9461 AT Gieten.
Parcours:
Download hier het GPS
bestand
Totaal 2,5 km.
Start en finish
Op de Brink ter hoogte
van de huisnummers 21
en 22.

Opstellen voor de start
De deelnemers worden verzocht zich uiterlijk 15 minuten voor vertrek te melden op de
toegangsweg van voormalig Hotel Braams tegenover de RABO bank Brink 9, Gieten.
De jury zal
a.d.h.v. de
deelnemers
lijsten,
rugnummers
en materiaal
controleren
waaronder
transponder
en indien van
toepassing
verzetscontroles
uitvoeren.
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KNWU district Noord
Consul
Consul

Jan Nijmeijer
Nel Hadderingh

Hoogeveen
Emmen

Voorzitter

Jacob Nieborg

Hoogezand

Wedstrijdcommissaris 2

Luitzen Regtop

Assen

Aankomst rechter/
computerverwerking

Jan Nijmeijer

Hogeveen

Commissaris

Bé Zwiers

Gieten

Microfonist

Marjo Nijmeijer

Hoogeveen

Microfonist

Rikus Bartol

Gieten

Videofinish/Tijdwaarnemer

Anjan Folkertsma

Emmen

Uitgifte rugnummers permanence

Paul Braam

Assen

Ondersteuning uitgifte

Mieke Nieuwenhuis

Gieten

Juryopstelling

Prijzen
Jeugd
Cat 1 t/m 6 Ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 bij de Meisjes en de Jongens
Cat. 7 Ereprijzen voor de jongens.
Prominenten
Nr. 1 weg mannen; Nr. 1 MTB Mannen; Nr. 1 Vrouwen
Overige Categorieën
Nieuwelingen
Junioren
Sportklasse

KNWU Schema S (20 prijzen € 165,00) Huldiging nrs. 1, 2 en 3
Leiders prijs in natura waarde € 30,00
premie ronde naturaprijzen 1 t/m 5 / Premies 1 x 5 (15-12,50-10-7,50-5)
KNWU Schema N (20 prijzen € 225,00) Huldiging nrs. 1, 2 en 3
Leiders prijs natura waarde € 35,00 Klassement (Optiekvisie in natura 25-15-10)
premie ronde naturaprijzen 1 t/m 5 / Premies 2 x 5 (15-12,50-10-7,50-5)
KNWU Schema S (20 prijzen € 165,00) Huldiging nrs. 1, 2 en 3
Leiders prijs natura waarde € 35,00/ Klassement (Optiekvisie in natura 25-15-10)
premie ronde naturaprijzen 1 t/m 5 (50)/ Premies 3 x 5 (15-12,50-10-7,50-5)

Prijzen Aa en Hunze Wielerweekend Algemeen Klassement
Jeugd
Cat 1 t/m 6 Ereprijzen (Aa en Hunze bokaal) voor de nummers 1, 2 en 3 bij de Meisjes en de Jongens
Cat. 7 Ereprijzen (Aa en Hunze bokaal)voor de jongens.
Overige Categorieën
Nieuwelingen
Junioren
Sportklasse

Nrs. 1, 2 en 3 (Uitreiking Aa en Hunze bokaal) Prijzen 1 t/m 3
Nrs. 1, 2 en 3 (Uitreiking Aa en Hunze bokaal) Prijzen 1 t/m 5
Nrs. 1, 2 en 3 (Uitreiking Aa en Hunze bokaal) Prijzen 1 t/m 5

(20-15,00-12,50-10-7,50)
(25-20,00-15,00-10-5)
(25-20-15-12,50-10-7,50)
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Historie
Op voorhand heten we u van harte welkom in Gieten, één de kerndorpen in de gemeente Aa en Hunze.
Na ruim 20 jaar gaan we als onderdeel van het Aa en Hunze Wielerweekend waarvan de Ronde van
Rolde op zaterdag 7 september 2019 de eerste wedstrijd is de Ronde van Gieten organiseren en wel op
zondag 8 september 2019. We doen dit in samenwerking met de WV Meteoor Assen-Roden.
De succesvol georganiseerde Kampioenschappen van het KNWU district Noord in 2018 met prachtige
winnaars waarvan velen op het Nederlandse Kampioenschap mooie uitslagen wisten te behalen was voor
het organisatie comité de stimulans om de Ronde van Gieten, die in de vorige eeuw tot 1997 ieder jaar
op de kalender stond opnieuw te laten verrijden.
De Ronde van Gieten vond z’n oorsprong eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Het wielrennen was
dankzij zéér verdienstelijk rijdende lokale renners als Harm Rutgers en Jo Wilkens zeer populair ook in
Gieten. De oprichting van een supportersvereniging, voor deze grootheden resulteerde uiteindelijk in de
organisatie van de Ronde van Gieten om “the local Heroes” in eigen dorp te kunnen bewonderen.
In 1971 nam de Verenging de Gieter Wielerronde de organisatie van de ronde over, die in 1997 zijn
laatste editie beleefde. Ondanks dat bleven de leden van de verenging Gieter Wielerronde tot op de dag
van vandaag als vrijwilligers een belangrijke rol in het organiseren en het ondersteunen van allerlei
andere (wieler) evenementen in en om Gieten.
De ondersteuning van de Stichting Superprestige, de jaarlijkse veldrit is daarbij al sinds jaar en dag het
meest in het oog springend naast het ondersteunen van o.a. de European Junior Cycling Tour Assen (de
jeugdtoer Assen), de GEOpark Hondsrug classic en de Ronde van Drenthe maar ook de Run van Gieten
ondersteunen ze.
Naast de vereniging Gieter Wielerronde is ook de Toer Fiets Club Gieten niet meer weg te denken in
Gieten en de wijde omgeving waar ook leden vandaan komen. Samen met ook de vrijwilligers de St.
Superprestige bundelen ze hun krachten om in samenwerking met de WV meteoor Assen-Roden als
onderdeel van het Aa en Hunze Wielerweekend de Ronde van Gieten weer te organiseren. Naar
verwachting zullen door de opzet van de meerdaagse zo’n kleine 200 renners deelnemen in de 10
categorieën van renners, die aan het vertrek komen.
De start is voorzien om 09.30 uur waar maar liefst 7 categorieën jeugdrenners in de leeftijd van 8 t/m 14
zullen strijden voor de winst. Vervolgens proberen we rond 13.30 uur prominenten uit Gieten en de
Gemeente Aa en Hunze op de fiets te krijgen om hun inspanningen te kunnen bewonderen op de flanken
van de Hondsrug. Vanaf 14.00 uur gaan we verder met de categorie Nieuwelingen en Junioren en tot slot
de categorie Sportklasse om rond 16.45 uur de laatste huldiging te hebben. Voor alle renners zal de
beklimmingen van de Hondsrug met een maximaal stijgingspercentage van 4.5 % door het centrum van
Gieten zeker extra scherprechters zijn en geweldige wedstrijden te zien geven met veel strijd. Een strijd
waarbij niet alleen de winst in de Ronde van Gieten telt maar ook de winst in het algemeen klassement
over de totaal uitslagen in de ronde van Rolde en de Ronde van Gieten.
De organisatie heeft zich nadrukkelijk bemoeit om niet alleen de flanken van de Hondsrug onderdeel te
laten zijn van het ca. 2,5 km. lange parkoers maar vooral ook tot in het centrum van het dorp iedereen
te kunnen laten genieten van een geweldig wielersport evenement. In dat streven is zij nadrukkelijk
ondersteunt door de gemeente Aa en Hunze, het KNWU district Noord en de diverse sponsoren
afkomstig uit het bedrijfsleven en de lokale middenstand. Zonder hun steun zou het evenement niet
plaats hebben kunnen vinden.
De organisatie is voorts de inwoners zeer erkentelijk, die door het parkoers/het evenement in enige mate
hinder ondervinden. De organisatie van de Ronde van Gieten wenst u een sportieve en bovenal plezierige
dag toe waarbij de plaatselijke horeca u graag verwelkomt en u graag van “een natje en een droogje” wil
voorzien mogelijk te bedienen op de terrassen zodat u de koers kunt blijven volgen.
Namens het organisatiecomité Ronde van Gieten 2019,
nogmaals van harte welkom,
Rikus Bartol
Voorzitter
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Km
0.0
0.5
1.0
1.1
1.5
2.1
2.3
2.5

Omgeving
Start ter hoogte van Pony bar aan de Brink 21
Brink gaat over in Spekstoep
R.A Oude Wildervanksterweg
L.A. Hondsrugweg (stijging van 7.8 naar 20.3 mtr.)
Rechts aanhouden weg Bonnen volgen (top Hondsrug)
Bonnen gaat over in Schoolstraat
bij de Dorpskerk R.A. Brink(aanvang finishstraat)
Finish Brink
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Start
09.30
09.32

Km.
7,5
5

09.55
10.20

10
15

10.55
11.35
12.25

20
25
32,5
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Ronden
3
2

Categorie
Jeugd Cat. 2
Jeugd Cat. 1

4
6
Huldiging
8
10
13
Huldiging

Jeugd Cat. 3
Jeugd Cat. 4
Jeugd Cat. 5
Jeugd Cat. 6
Jeugd Cat. 7

Start
13.25

Km.

Ronden

15

6

Categorie
ProminentenFunklasse race

Huldiging
14.00
14.02

55
45

15.30
16.45

50

22
18
Huldiging
20
Huldiging

Junioren
Nieuwelingen
Sportklasse

DOORKOMST TIJDEN BIJ BENADERING PER KILOMETER
Start

Km.

Ronden

Categorie

1 Km

2 Km

2,5 Km

Gem.

09.30

7,5

3

Jeugd Cat. 2

2.24

4.48

6.00

25

18.00

09.32

5

2

Jeugd Cat. 1

2.30

5.00

6.15

24

12.30

09.55

10

4

Jeugd Cat. 3

2.13

4.26

5.33

27

22.13

10.20

15

6

Jeugd Cat. 4

2.04

4.08

5.10

29

31.02

10.55

20

8

Jeugd Cat. 5

1.56

3.52

4.50

31

38.43

11.35

25

10

Jeugd Cat. 6

1.49

3.38

4.32

33

45.27

12.25

32,5

13

Jeugd Cat. 7

1.42

3.24

4.17

35

55.43

13.25

15

6

1.52

3.45

4.41

32

28.08

14.00

55

22

ProminentenFunklasse race
Junioren

1.30

3.00

3.45

40

1.22.50

14.02

45

18

Nieuwelingen

1.32

3.04

3.50

39

1.09.23

15.30

50

20

Sportklasse

1.34

3.09

3.57

38

1.19.59

Hoogte verschil 12.5 meter

Tijd

Maximaal stijgingspercentage 4.5 %
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WEDSTRIJDREGLEMENT:
De Ronde van Gieten wordt op 8 september 2019 georganiseerd door het
organisatie comité Ronde van Gieten 2019 bestaande uit vrijwilligers afkomstig
uit de Vereniging Gieter Wielerronde, de Toer Fiets Club Gieten en de St. Super
prestige in samenwerking met de WV Meteoor Assen-Roden tevens houder van
de wedstrijdlicentie van de KNWU.
De vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage bij de secretaris van de Organisatie.
START en FINISH:
Is op de Brink ter hoogte van huisnummer 21 te Gieten, kantoor Notariaat Aa en Hunze. De
wedstrijden worden verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten,
nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.
De deelnemers/deelneemsters worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen,
bepalingen, instructies van de UCI, de KNWU, de organisatie en de te volgen route.

RUGNUMMERS/ INSCHRIJVING:
Het uitreiken van de RUGNUMMERS vindt plaats vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd in
Café de Ponybar aan de Brink.(PERMANENCE) telefoon 06-21804420

RESERVEWIELEN:
►

De omloop heeft een lengte van 2.450 meter en geeft de reglementaire mogelijkheid
bij gebleken defect een ronde vergoeding te krijgen van de jury. Ter hoogte van de
Start/Finish kan 25 meter voor de finish aan de rechterzijde van het parkoers
reservemateriaal worden geplaatst ter hoogte van de oprit Ponybar. Voor de Jeugd
cat. 5, 6 en 7 en Cat. Nieuwelingen, Junioren en Sportklasse is dit van toepassing.

JURYVERGADERING:
Zal plaatsvinden om 8.30 uur in de jury bus voor Notariaat Aa en Hunze aan de Brink 21 in
Gieten.
RADIOCOMMUNICATIE-APPARATUUR:
De jury draagt zorg voor eigen portofoons t.b.v. organisatie en verkeersregelaars draagt de
coördinator verkeersregelaars zorg voor communicatieapparatuur, die vanaf 09.00 uur
beschikbaar wordt gesteld.
OPSTELLEN:
De definitieve deelnemerslijsten zijn een kwartier voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar bij
de inschrijving.
De deelnemers stellen zich op ter hoogte van voormalig Hotel Braams aan de Brink 9 tegenover
de RABO bank in Gieten. Op aanwijzingen van de organisatie/jury KNWU wordt toestemming
verleend de start en finishstraat in te rijden.
Voorafgaand aan de wedstrijd, zijn de categorieën: jeugd; nieuwelingen en junioren, verplicht om
hun fiets aan te bieden bij de VERZETTENCONTROLE. De volgorde van verzet controle gebeurd op
loting, die van te voren bekend wordt gemaakt. Daarna worden de renners/rensters opgesteld.
De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van
de door de Organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbare en reglementair aangebrachte
rugnummers op de linkerzijde van hun shirt.
KARAVAAN:
De voorzitter van de jury stelt de volgorde vast van de (3) auto’s en (3) motoren: voor en achter
de deelnemers. T.b.v. pech op het parkoers rijdt een bus mee om renner(s) en fiets(en) naar de
start/finish te kunnen vervoeren.
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VERKEER:
Het parkoers is volledig afgesloten. Op punten die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers
zijn extra maatregelen genomen door plaatsing van strobalen en of schuimrubber kussens
voorzien van een contrasterende kleur. Voorts zijn al naar het belang van de afzetting er één of
twee verkeerregelaars actief en voorzien van herkenbare kleding (hesje verkeersregelaar)
De deelnemers dienen op aanwijzingen van verkeersregelaars de uiterste attentie en
voorzichtigheid te betrachten.
De deelnemers en hun begeleiders zijn voorts 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.
FINISH:
Tegen de officiële uitslag kan PROTEST worden ingediend. Binnen een KWARTIER na afloop van
de wedstrijd kan dit bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend tot een half uur na
de finish.
MEDISCHE VERZORGING:
De medische verzorging is tijdens de wedstrijden in handen van, personeel van EHBO Gieten. De
AMBULANCE-dienst is op de hoogte gebracht van het sport evenement als ook is een ronde arts
achter de hand voor ernstige ongevallen.
Ziekenhuizen in de naaste omgeving zijn:
- Wilhelmina-Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1, 9401 RK te Assen, tel. 0592 - 325 555
- REFAJA-Ziekenhuis, Boerhaavestraat 1, 9501 HE te Stadskanaal, tel. 0599 - 65 46 54
VERANTWOORDELIJKHEID:
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor, tijdens of na de wedstrijd t.a.v.
ongevallen of gevolgen van ongevallen, schade, diefstal en zoekraken van eigendommen van
deelnemers, volgers en publiek op of aan het parcours. In gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslissen m.b.t. de wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen
van de KNWU jury en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.
PRIJZEN:
De eerste drie aankomende per categorie worden gehuldigd op het podium tegenover de jury
bus. De huldiging van de Jeugd Categorie 1 t/m 4 in de volgorde van jongens en meisjes vindt
plaats na de start van Cat. 5. De huldiging van de Cat 5 t/m 7 vindt plaats na de officiële uitslag
van Cat. 7 in de volgorde Meisjes/Jongens.
De huldiging Prominenten vindt plaats na de start van de Categorie Nieuwelingen.
De huldiging van de categorie Nieuwelingen en Junioren vindt plaats na de start van de categorie
Sportklasse. De huldiging sportklasse vindt plaats na de officiële uitslag van deze klasse.
Prijswinnaars dienen zich hiervoor in wielertenue bij het podium te melden. Tijdens de huldiging
mogen geen brillen of petten gedragen worden.
Algemeen klassement Aa en Hunze wielerweekend
Voor het algemeen Klassement komen alleen, die renners/rensters in aanmerking die de Ronde
van Rolde en de Ronde van Gieten hebben gereden. De uitslagen worden als punten bij elkaar
opgeteld. Bij gelijk aantal punten is de uitslag van de van Ronde van Gieten bepalend.
ANTI-DOPINGCONTROLE:
Iedere renner dient direct na de finish te controleren of hij zich moet melden voor de antidopingcontrole. Ook niet gefinishte renners dienen dit te controleren. Anti-dopingcontrole wordt
bekendgemaakt via de speaker en een aanplakbiljet op de jury bus bij start/finish.
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider van de
vereniging.
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De Ronde van Gieten wordt mede mogelijke gemaakt door onze sponsoren. Naast de
vele vrijwilligers, die ons ondersteunen zijn zij onontbeerlijk voor het kunnen laten
verrijden van deze wedstrijd.
Het organisatie comité is iedereen dan ook zéér erkentelijk voor de ondersteuning.

Evenement sponsor
Gemeente AA en Hunze
Hoofdsponsor
Optiek Visie, Gieten
Bakker JOB, Gieten
Autobedrijf Okken, Gieten
Rob uw autobedrijf, Gieten
Hallo JUMBO Abbas, Gieten
Drukkerij Zwinderman, Gieten
Zwiers jurybus verhuur, Gieten
RABO bank, Noord Drenthe
Avitec infra-milieu, Nieuw-Buinen
Buro Hollema, Rolde
Fietsenspecialist Kamp, Rolde
Dries Rolde installatie techniek
Notariaat Aa en Hunze, ZuidlarenGieten
Tegelhuys Specialist in warme
vloeren! Gieten
Perdon fysiotherapie, Zuidlaren,
Annen, Gieten

Europrofyl kunststof Kozijnen,
Leeuwarden
Huiting/Schoon woning
makelaars, Assen
COOP distributie centrum Gieten,
Nederland
Bouw select uitzendbureau, Assen
Co- Sponsor
Scapino
Profile, Gieten
Pony bar, Gieten
EP electronics, Gieten
Boutique La Vie, Gieten
HIP haar in perfectie, Gieten
Van Seijen Bloemen, Gieten,
Wiegman schilders, Gieten
Mijn Makelaar Meertens, Gieten
Fietsen& Koffie, Assen
HCV wonen& dromen in Gieten
Palace, Chinees Indisch, Gieten

Noorderdiep, ruimtelijke
ontwikkeling-infrastructuur,
Gieten
Hovingh kunststofbouw, Gieten
HRS Herman’s Repair Service,
Gieten
Jimm’s restaurant, Gieten
Bakker Pots, Rolde
Wijnand Keukens, Leek
Adviesburo Bejan, Sleen
Roma opticiens, Assen, Haren
Welkoop, Marwijksoord
Sponsor
In Gieten
Hubo
Het andere hout
De Gieter Slieter
Greving de Groene vakhandel
Adviesdrogisterij Lammie Vedder
Boter maakt bijzonder
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Hacomvan
prijzen,
Assen
Lokale aanvullingen Calamiteitenplan
Versie 2019.3 : 30 augustus 2019

Inleiding:
Dit lokale calamiteitenplan is opgesteld in aanvulling op het calamiteitenplan van de
KNWU en richt zich uitsluitend op de Ronde van Gieten op zondag 8 september 2019
J.t. Warners, juli 2019

In dit calamiteitenplan zijn opgenomen:
1) - bestuurssamenstelling van het organisatiecomité met vermelding van adressen
en telefoonnummers
2) - personen welke door derden als eerste te dienen worden aangesproken bij
eventuele calamiteiten
3) – Calamiteitenteam: inrichting en werkzaamheden calamiteitenteam +
benoeming woordvoerderschap namens de organisatie en woordvoerder
namens de Gemeente Aa en Hunze
4) - Telefoonnummers van dienstdoende artsen in Gieten en omgeving
5) - Communicatiemiddelen / stopzetten evenement
6) - Telefoonnummers van nooddiensten
7) - Adressen en telefoonnummers van dichtst bij zijnde ziekenhuizen
8)

- Aan- en afvoer van ambulances / overige nooddiensten

9) - Parkoerstekening
10) - Dagprogramma
11) - Verkeersplan

1 - Bestuurssamenstelling van de organisatie
K.N.W.U. Ronde van gieten 2019 vermelding van
adressen en telefoonnummers:
Voorzitter:
Rikus Bartol,
Dreeuwing 4,
9461 HV Gieten
Tel. 0592-264062
mobiel: 06-18605443
e-mail: h.bartol@home.nl
Overige bestuursleden:
Jaap Boontjes,
Grensweg 2,
9461 TN Gieten

Tel. 0592-262828

mobiel: 06-10195888
e-mailadres:jaap@boontjes.nl
Menco Nieuwenhuis,
mobiel: 06-11226968

e-mailadres:
mm.nieuwenhuis@hotmail.
com

Jantienus Warners,
Eexterweg 46,
9461 BG Gieten
Tel. 0592-263232
mobiel: 06-53741475
André Hardenbol,
Bonnen 23a,
9461 AC Gieten.
Tel. 0592-263450
mobiel: 06-16376937
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2) – Personen welke door derden als eerste te dienen
worden aangesproken bij eventuele calamiteiten:
1e contactpersoon:

Rikus Bartol

Tel. 0592-264062 mobiel: 06-18605443

2e contactpersoon:
Menco Nieuwenhuis

Tel.

06-11226968

3) – Calamiteitenteam: woordvoerderschap namens het
organisatiecomité en woordvoerder namens de Gemeente
Aa en Hunze
a) Namens de organisatie treed als woordvoerder naar buiten toe op: Voorzitter Rikus
Bartol. Bij diens afwezigheid zal Menco Nieuwenhuis diens taak overnemen.
b) Namens de Gemeente Aa en Hunze zal als woordvoerder optreden:
Wnd. Burgemeester, Ton Baas, mobielnummer: 06-13275317 (burgemeesterstelefoon) en bij
diens afwezigheid: de 1e loco-burgemeester Henk Heijerman of een nader door de Gemeente
Aa en Hunze aan te wijzen bestuurder. (Als de burgemeesterstelefoon wordt gekozen, krijgt
de organisatie altijd de op dat moment in charge zijnde bestuurder aan de lijn)
Crisiscentrum: Gemeentehuis, Spiekersteeg 1, Gieten : 0592-267777 / 140592
c) Politie: wijkagent Theo Dieterman: 06-51598075
theo.dieterman@drenthe.politie.nl
De personen bij a en b genoemd vormen bij calamiteiten in 1e instantie het
calamiteitenteam. Deze kan desgewenst uitgebreid worden, afhankelijk van de situatie.
Het calamiteitenteam zal indien noodzakelijk tevens de eerste contacten onderhouden
met politie, brandweer en andere hulpdiensten.
Binnen het te vormen crisisteam zullen afhankelijk van de calamiteit één of meerdere
personen benoemd worden vanuit de Gemeente en/of de organisatie welke de opvang van
de naasten van de slachtoffers verzorgen en/of de naasten in lichten.

Voor grootschalige opvang en verzorging is de gemeente op grond van het crisisplan
verantwoordelijk. Indien nodig zullen in het gemeentehuis diverse actiecentra worden
ingericht.
Persvertegenwoordigers zullen niet eerder geïnformeerd worden alvorens de naasten van de
slachtoffers zijn ingelicht. Afhankelijk van de grootte/ernst van de calamiteit zal indien nodig in
het gemeentehuis een actiecentrum communicatie worden ingericht.
Het calamiteitenteam zal tevens (eventueel in overleg met het KNWU jurykorps) de beslissing
nemen of een evenement na een calamiteit zal worden gestaakt en/of voort zal gaan.
Het calamiteitenteam zal in stand blijven tot het moment dat alle formaliteiten zijn
afgewikkeld. De onder 3 B genoemde persoon zal als hoofdwoordvoerder van het crisisteam
fungeren. Voor evenementen welke onder auspiciën van de KNWU worden georganiseerd
wordt verwezen naar de artikels IV en V van het Calamiteitenplan KNWU.
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4) - Telefoonnummers van dienstdoende artsen in

Gieten en omgeving:
Dokter Mantingh, Brink 1 C, Gieten 0592-261444 spoedlijn: 0592-261493,
Dokter van der Meer, Eexterweg 64, Gieten 0592-263311 spoedlijn: 0592-263333
Dokter van der Ven, Brink 1 C, Gieten 0592-261213, spoedlijn: 0592-265787
Weekenddiensten: Huisartsenpost Assen: 0900-1120112
Tijdens het evenement is minimaal een delegatie van de EHBO afdeling Gieten-Gasselte
aanwezig voor 1e hulp. Daarnaast is veelal een ronde-arts aanwezig op/of rond het parkoers.
De aanrij-tijden van de ambulance is voor Gieten gegarandeerd conform de wettelijke
(Nederlandse) normen. Er zijn diverse standplaatsen in de directe omgeving van Gieten.
Contactpersoon Rode Kruis afdeling Gieten-Gasselte, Gea Hendriks, Gasselte
tel. 06-15150561
Tijdens de wedstrijddag zijn een viertal Rode Kruis medewerkers voor de eerste hulp
aanwezig op het parkoers. (Rode Kruis afdeling Gieten-Gasselte)

5)– Communicatiemiddelen / stopzetten evenement
Tijdens de wedstrijden is er communicatie voorzien middels portofoons tussen de jury, de
organisatie (centrale post) en Rode Kruis/ronde-arts. Bij calamiteiten is de centrale post
leidend.
Wanneer zich ernstige calamiteiten voordoen tijdens het evenement zal de jury in overleg
met de organisatie en/of de ronde-arts de wedstrijden tijdelijk stil kunnen leggen. Dit zal dan
kenbaar worden gemaakt middels de aanwezige geluidsinstallatie.
Een beslissing over algehele afgelasting wordt door het calamiteitenteam genomen (zie onder
punt 3 van dit plan)
Er zijn een drietal voorrij motoren, welke bij iedere wedstrijd worden ingezet en dienen
tevens voor beveiliging van de deelnemers.

6) - Telefoonnummers van nooddiensten
Alle nooddiensten te bereiken via: 112
(bij calamiteiten altijd nooddiensten direct oproepen via 112)
Overige nummers hulpdiensten:
Politie: basiseenheid Gemeente Aa en Hunze, Eexterweg , Gieten
Telefoon: 0900-8844 (wijkagent Theo Dieterman)
Gemeentelijke brandweer Aa en Hunze: 0592-267777 / 140592
Pikettelefoon Gemeente Aa en Hunze: 0592-267733

7)- Adressen en telefoonnummers van dichtst bij zijnde
ziekenhuizen
Wilhelmina
Ziekenhuis
Europa-weg Zuid
9401 RK Assen
0592-325555

Refaja Ziekenhuis
Boerhaavestraat 1
9501 HE
Stadskanaal
0599-654654

Universitair Medisch
Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
050-361 61 61
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8)- Aan- en afvoer van ambulances / overige
nooddiensten
De aan- en afvoer van ambulances en/of overige nooddiensten zal bij de Ronde van Gieten op
zondag 8 september 2019 geschieden:
Via het bustransferium, Eexterweg , naar de Brink, Spekstoep ( jurybus / permanence
ter hoogte van Brink 21).
Verkeersregelaars staan middels portofoons in verbinding met de KNWU jury (bij start en finish).
Wanneer er zich een calamiteit voordoet en hulpdiensten moeten op het parkoers komen, dan zal
dit onmiddellijk via het portofoonverkeer kenbaar worden gemaakt aan de verkeersregelaars ter
plekke. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de voorzitter van de jury, die op dat moment de
koers zal neutraliseren en/of stilleggen. (afhankelijk van de calamiteit). Aan hulpdiensten zal ten
allen tijde voorrang worden verleend. De verkeersregelaars zijn hiermee op de hoogte.

9)- Verkeersplan
VERKEER: Het parkoers is volledig afgesloten. Op punten die gevaar kunnen opleveren voor de
deelnemers zijn extra maatregelen genomen door plaatsing van strobalen en of schuimrubber
kussens voorzien van een contrasterende kleur. Voorts zijn al naar het belang van de afzetting er
één of twee verkeerregelaars actief en voorzien van herkenbare kleding (hesje verkeersregelaar)
De deelnemers dienen op aanwijzingen van verkeersregelaars de uiterste attentie en
voorzichtigheid te betrachten. De deelnemers en hun begeleiders zijn voorts 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.

Parkeermogelijkheid deelnemers en publiek
Parkeren bij:
A - Voetbalver. Gieten,
Asserstraat
B - Gemeentehuis,
Spiekersteeg/Eexterweg
C – Molen Hazewind
D - Oude Groningerweg
E - Wemenweg (incl.
parkeerplaats de
Wendeling)
De parkeerplaatsen
worden met borden
vanaf de Oeleboom
aangegeven.
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Verkeersomleidingen
In verband met de afsluitingen wordt een deel van Gieten (omgeving Spekstoep, Brink, Bonnen)
afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Vanaf Gieterzandvoort worden de verkeersdeelnemers omgeleid via Madenweg, Noordveensedijk,
Osseveensedijk, Bonnerdijk, Bonnen, Boddeveld, Stationsstraat, Oelenboom (tevens ook in
omgekeerde richting).
Vanaf de camping / zwembad Zwanemeer worden verkeersdeelnemers omgeleid via Julianalaan,
Eexterweg, Spiekersteeg, Asserstraat (ook in omgekeerde richting).

Informatie aan aanwonenden:
Alle aanwonenden aan het parkoers worden door de organisatie minimaal 1 week voor het
evenement in kennis gesteld van de afsluitingen. Hierbij wordt aangegeven dat wanneer men via
het parkoers de straat wil verlaten zij zich dienen te melden bij de verkeersregelaars op de
hoeken van de straten.

Hulpdiensten zullen te allen tijde voorrang krijgen op het overige verkeer en/of
deelnemersvelden.

Busdiensten zijn door de Gemeente Aa en Hunze in kennis gesteld van de omleidingen
middels een kopie van de vergunningaanvraag.
Dit allemaal conform de door de Gemeente Aa en Hunze verleende vergunning
d.d. 16-07-2019 ter hand gesteld aan de voorzitter van het Jurykorps, Dhr. Nieborg.

