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Stichting Wielercomité Philippine
ORGANISATIEREGLEMENT:
Art.1. ORGANISATIE
Het H4A Internationaal Beloften Weekend wordt georganiseerd door Stichting Wielercomité
Philippine. De wedstrijd maakt deel uit van de U23 Road Series en wordt verreden onder de
reglementen van de U.C.I., K.N.W.U. en K.B.W.B., jaargang 2022.
Stichting Wielercomité Philippine is houder van de wedstrijdlicentie en in het bezit van de vereiste
vergunningen en ontheffingen van overheidsinstellingen. De licentie, vergunningen en ontheffingen
zijn ter inzage op het wedstrijdsecretariaat.
De tweedaagse wedstrijd wordt verreden op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2022.
Art.2. WEDSTRIJD/ DEELNAME
De wedstrijd maakt deel uit, in het kader, van de U23 Road Series, opgezet door de K.N.W.U. en de
K.B.W.B.. De wedstrijd is voorbehouden aan renners die tot de categorie “Mannen onder de 23 jaar”
behoren, niet zijnde Junioren. Alle deelnemers dienen te zijn geboren tussen 2000 en 2003. Een
deelnemende ploeg dient te bestaan uit maximaal 6 en minimaal 4 renners.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen van de UCI, KNWU en KBWB en
van de te volgen routes bij alle etappes van de wedstrijd.
Art.3. PERMANENCE
Op vrijdag 6 mei is de permanence gevestigd in het Stadhuis van Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ
Terneuzen.
De permanence is geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. De ploegleidersvergadering vindt, in het
bijzijn van de wedstrijdcommissarissen, plaats om 15.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis.
Voorafgaand aan deze ploegleider vergadering moeten de ploegleiders hun renners
inschrijven op vrijdag 6 mei 2022 tussen 13.00 uur en 14.45 uur. De juryvergadering is
aansluitend na de ploegleider vergadering.
Het lokaal van de anti-doping wordt later gecommuniceerd.
Op zaterdag 7 mei 2022 voor aanvang van de tweede etappe, is de permanence gevestigd in het
Kantoor van H4A, Losplaatsweg 1 te Sluiskil. Na de wedstrijd is de permanence in
Gemeenschapscentrum De Kaaie, Waterpoortstraat 1 te Philippine. Hier is de permanence en EHBO
post gevestigd, open vanaf 12.30 uur tot 20.30 uur. Tevens is hier het anti-doping lokaal gevestigd.
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Art.4.A. RUGNUMMERS EN KADERPLAATJES
De rugnummers en kaderplaatjes dienen op vrijdag 6 mei 2022 tussen 13.00 uur en 14.45 uur in
het Stadhuis van Terneuzen door de ploegleider, te worden afgehaald, waarbij de licenties van de
ploegleider, mecaniciens en renners moeten worden getoond. De licenties dienen geldig te zijn
voor 2022.
De rugnummers en kaderplaatjes worden pas aan de ploegleider overhandigd wanneer alle geldige
licenties van de deelnemende renners aan Stichting Wielercomité Philippine zijn verstrekt.
De rugnummers worden gedragen zoals ze door de organisatie worden uitgegeven, zonder dat zij op
welke wijze dan ook verknipt, verkleind of anderszins aangepast zijn. De rugnummers dienen goed
zichtbaar te worden gedragen met de maximale exposure voor de sponsor. De rugnummers en
kaderplaatjes dienen na de wedstrijd NIET te worden ingeleverd bij de organisatie.
Voor de TIJDRIT volstaat 1 RUGNUMMER, gedragen midden op de onderrug.
Art.4.B. TRANSPONDERS
De renners zijn verplicht om transponders te gebruiken. Nederlandse renners rijden met EIGEN
transponder, de Belgische renners rijden met een transponder beschikbaar gesteld door de K.N.W.U.
Deze transponders zullen door de organisatie aan de ploegleiders worden verstrekt bij de
inschrijving. De transponders dienen onmiddellijk na de wedstrijd door de ploegleiders te worden
ingeleverd bij het ophalen van de licenties.
De TRANSPONDER dient tijdens de Tijdrit op de fiets gemonteerd te zijn. In overleg met de jury is er
onderweg een Tussentijdsopname.
Art.5. TOURRADIO
De frequentie van de Tourradio is MHz. 155.9375
Art.6. ASSISTENTIE NEUTRALE MATERIAALWAGENS
In de wedstrijd worden drie Neutrale Materiaalwagens ingezet.
Art.7. TIJDSLIMIET
Alle renners die de wedstrijd beëindigen met een grotere achterstand dan reglementair is
toegestaan, 12% in de etappes (33% in de Tijdrit), komen niet meer voor het klassement in
aanmerking. Hierin mag door het college van commissarissen, in geval van buitengewone
omstandigheden en in overleg met de organisatie worden, van afgeweken.
Art.8. STARTVOLGORDE ETAPPE 2, INDIVIDUELE TIJDRIT
De startvolgorde is als volgt door de organisatie bepaald. Er wordt gestart in blokken, waarbij in elk
blok één renner van elke ploeg start. In het eerste blok starten alle renners die het laagst geklasseerd
staan na de eerste etappe. Vervolgens in blok 2 de 2de laagst geklasseerde, de best geklasseerde van
elke ploeg start in het laatste blok. Zo kan achter elke renner een ploegauto meerijden.
De renners starten met een tijdsinterval van 1 minuut.
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Art.9. VERDELING VAN DE TRUIEN
Naast de truien die deel uit maken in het kader van U23 Road Series:
Leider U23 Road Series
Gele Trui
Beste Jongere U23 Road Series
Witte Trui
Leider Tussensprints U23 Road Series
Groene Trui
Worden de volgende truien uitgereikt in het kader van ‘Het H4A Int. Beloften Weekend’:
Leider van het Algemeen Individueel Klassement
Paarse Trui
Leider van het Algemeen Individueel Kassei Klassement
Zwarte Trui
Leider van het Algemeen Individueel Sprint Klassement
Blauwe Trui
Art.10. TUSSENSPRINTS (in deze wedstrijd Rushes Sprints genoemd)
In het kader van de U23 Road Series worden er 3 Rushes sprints (Groene Trui) verreden. Deze Rushes
sprints worden tijdens, de 3de Etappe passage van de finishlijn verreden, na de eerste ronde (57,9
km), na de 3e ronde (100,3 km) en na de 5e ronde (131,9 km). De verdeling is als volgt:
1e plaats
5 punten
2e plaats
3 punten
e
3 plaats
1 punt
Art.11. BONIFICATIES/ SPRINT KLASSEMENT (BLAUWE TRUI)
Tijdens het H4A Internationaal Beloften Weekend worden er onderweg en aan de finish van de
eerste en derde etappe punten en bonificaties seconden voor het Individueel Sprintklassement
gegeven. Sprints zijn in de 1ste Etappe op 34,0 en 74,0 km. In de 3de etappe op 79,1 en 122,0 km.
In de etappes 1 en 3 zijn er aan de Finish ook Punten te verdienen.
Tijdens de 1ste Etappe zijn er onderweg 2 Bonificaties Sprints op 34,0 km en 74,0 km aan Sluis.
Tijdens de 3de Etappe zijn er bij passage finishlijn 2 Bonificaties Sprints op 79,1 km en 122,0 km.
In etappes 1 en 3 zijn er aan de Finish ook Bonificaties te verdienen.
Bonificaties Bonisprint en Finish Etappe 1:
Bonificaties Finish Etappe 3:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

3 seconden/ 3 punten
2 seconden/ 2 punten
1 seconde/ 1 punt

1e plaats
2e plaats
3e plaats

10 seconden/ 6 punten
6 seconden/ 4 punten
4 seconden/ 2 punten

Art.12. KASSEIKLASSEMENT
Tijdens de eerst en derde etappe wordt er een Kasseiklassement verreden. Alle kasseistroken tellen
mee.
Tijdens de 1ste Etappe telt de Plattedijk (84,5 en 102,3 km)
Tijdens de 3de etappe is de volgorde in ronde 1 is als volgt:
Paviljoenweg (14 km) – Noordstraat (18 km) – Schorerweg (22 km) – Kasseiweg (34 km) – Timmermans/
Smokkelweg (41 km) – Bolderweg (45 km) – Boekhouteweg (54 km).
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De volgorde in ronde 2 tot en met ronde 4:
Bolderweg – Timmermans/Smokkelweg – Boekhouteweg.
In ronde 5 en 6 rijden we alleen over de Boekhouteweg.
De puntenverdeling voor alle kasseisprints, is als volgt:
1e plaats
3 punten
2e plaats
2 punten
3e plaats
1 punt
Bij gelijk aantal punten, telt de laatste sprint op de Boekhouteweg, mocht de stand dan nog gelijk
zijn, telt de best geklasseerde renner in het Algemeen Klassement.
De winnaar van het Kasseiklassement wordt geacht na de wedstrijd aanwezig te zijn bij de Huldiging.
Hier ontvangt hij een kassei trofee gemaakt door Aannemingsbedrijf van Steenberge.
Art.13. PRIJZEN
Het totale bedrag aan de prijzen bedraagt €2900,=
De ‘Stichting Wielercomité Philippine’ zorgt voor de uitbetaling aan de rechthebbende ploegen. De
bedragen worden aan de K.B.W.B. en K.N.W.U. overgemaakt. Zij zullen de verdere afhandeling
verzorgen.
Er wordt geen cash geld of individuele prijzen aan renners/ ploegleiders uitgereikt, met uitzondering
van alle ereprijzen, deze worden overhandigd tijdens de huldiging na afloop van de wedstrijd.
Art.14. ANTI-DOPING
Deze controle wordt, conform het Reglement Controle Anti Doping U.C.I. uitgevoerd onder toezicht
van de Nederlandse Doping Autoriteit.
De plaatsen van de controles zijn:
Vrijdag 29 oktober:
Nader te bepalen
.
Zaterdag 30 oktober:
Gemeenschapscentrum De Kaaie, Waterpoortstraat 1 te Philippine.
Art.15. TEKENEN VAN DE PRESENTIELIJST EN PLOEGPRESENTATIE
Voor aanvang van de ritten in lijn en dienen de renners, per ploeg de presentielijst te tekenen. Op
vrijdag 6 mei 2022 is dit op de Markt in Terneuzen.
Op zaterdag 7 mei 2022 is het, op het terrein van H4A. De ploegen worden compleet verwacht vanaf
14.00 uur. Hier wordt ook de presentielijst getekend.
Art.16. DEELNEMERSLIJSTEN
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 30 minuten, voor aanvang van de wedstrijd verkrijgbaar
bij de organisatie.

5

Art.17. LAATSTE 3 KILOMETER REGEL
Ingeval van als terecht waargenomen valpartij, lekke band of mechanisch defect, incident in de
laatste 3 kilometer van een etappe-wegwedstrijd (zal) zullen de betrokken renner(s) de tijd worden
toegekend van de renner(s) waarbij zij zich op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen
zullen worden bepaald door de volgorde waarin hij de eindstreep passeert.
Art.18. PROTOCOL HULDIGING
Ingevolge van de U.C.I. reglementen dienen de volgende renners zich binnen 5 minuten na aankomst
van de wedstrijd te presenteren voor de huldiging:
De nummers 1, 2 en 3 van de etappe.
De leider van het Algemeen Individueel Klassement (Paarse Trui)
De leider van het Algemeen Individueel Sprint Klassement (Blauwe Trui)
De leider van het Algemeen Individueel Kassei Klassement (Zwarte Trui)
Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan wordt de leiderstrui in de daaropvolgende
etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner. Echter wanneer deze renner in het
bezit is van de trui van Wereld- of Nationaal kampioen, dan zal hij die dragen. De eerstvolgende
geklasseerde draagt dan de leiderstrui.
Bij bepaling van diverse klassementen wordt de volgende rangorde aangehouden:
1.Paarse Trui – 2.Zwarte Trui – 3.Blauwe Trui.
Art. 19. HULDIGING U23 ROAD SERIES
Na Huldiging van Het H4A Internationaal Beloften Weekend vindt de Huldiging van de truien van de
U23 Road Series plaats. De volgorde is als volgt:
Leider Algemeen Individueel Klassement (Gele Trui)
Leider Algemeen Individueel Tussensprint Klassement (Groene Trui)
Leider Algemeen Individueel Jongere Klassement (Witte Trui)
Art.20. BOETES
Bij deze wedstrijd zijn uitsluitend de straffen van toepassing welke zijn opgenomen in de meest
recente U.C.I. – KBWB – KNWU reglementen, waarvan iedere deelnemer geacht kennis te hebben
genomen.
Art.21. VOLGERSKARAVAAN EN VOLGERSREGLEMENT
Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende
verkeerregels. Zij moeten zoveel mogelijk rechts op de weg rijden. De aanwijzingen van de
begeleidende politie, jury, verkeerregelaars, wedstrijdleiding of organisatie dienen stipt te worden
opgevolgd. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd.
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een verplichte organisatiesticker en/ of nummer, stellen
de voertuigen zich op aanwijzingen van de organisator op. Alle volgwagens worden eveneens
voorzien van de door de KNWU beschikbaar gestelde stroken met functievermelding, zoals
wedstrijdleider, jury, materiaal, organisatie, pers, etc. Wagens of motoren welke niet zijn voorzien
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van een genoemde organisatie- en of KNWU stroken, zullen direct uit de wedstrijd worden
verwijderd. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de auto van de Ronde-arts
en een neutrale materiaalwagen; hierna volgende de auto’s van de ploegleiders op volgorde van
wagennummer. Bij de tijdrit op zaterdag 7 mei stellen de ploegleiders de auto’s op, in volgorde van
starten de renner.
75 meter na het startpodium kunnen zij invoegen en de renner gedurende de tijdrit volgen. De
afleiding is op het terrein van H4a, 50 meter voor de finish houdt men LINKS.

De BEZEMWAGEN (laatste wagen in de wedstrijdkaravaan, gevolgd door sluitmotor politie) is
herkenbaar aan een GROEN VLAG.
Art.22. HERKENBAARHEID VOLGAUTO’S
Alle volgauto’s in de wedstrijdkaravaan zijn voorzien van een verplichte organisatiesticker. Auto’s en
voertuigen die niet bevoegd zijn om in de wedstrijdkaravaan te rijden, zullen direct daaruit worden
verwijderd. Alle voertuigen voeren gedurende de gehele wedstrijd gedimd groot licht.
Art. 23. ROUTEVOLGING EN BEVEILIGING
De renners dienen de officiële route af te leggen. Zij worden geacht de route te kennen. De
deelnemer die de route niet volledig heeft afgelegd, zal niet in aanmerking komen voor de prijzen
van de wedstrijd. Hij zal behalve bij duidelijke aangetoonde overmacht, voor de wedstrijd worden
uitgesloten. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een
gele vlag geplaatst. De deelnemers dienen op deze punten attent te zijn en uiterste voorzichtigheid te
betrachten.
Op het officiële startpunt (0 kilometer), op 30 kilometer vanaf de start en op de 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2
en 1 kilometer voor de aankomst zal op duidelijke wijze door borden de nog af te leggen afstand
worden aangegeven. Op 1 kilometer voor de aankomst hangt tevens de RODE DRIEHOEK.
De route wordt aangeduid door middel van richtingsborden (pijlen)
Art.24. WASTE ZONE
Aan de Dijkmeesterweg te Philippine is de ‘Waste Zone’, renners dienen daar hun afval te deponeren.
De ploegleiders dienen dit door te geven aan hun renners.
Art.25. BEVOORRADING
Aan de Dijckmeesterweg te Philippine is tevens de Bevoorradingszone. De verzorgers kunnen daar
hun renners voorzien van eten en drinken.
Art.26. KLEEDLOKALEN
Na afloop van de derde etappe, kunnen de renners zich douchen en omkleden in de kleedlokalen van
de Voetbal Vereniging Philippine, Strandgaper 9 te Philippine en in de kleedlokalen van de Gymzaal
te Laureynestraat te Philippine.
7

Art.27. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN ANDERE BIJZONDERE ZAKEN In gevallen
waarin het KNWU en/ of UCI reglement niet voorziet, beslissen de
wedstrijdcommissarissen over wedstrijd technische zaken. De organisatie beslist
(eventueel) samen met de begeleidende politieorganisatie over alle overige
aangelegenheden.
De organisatie “Stichting Wielercomité Philippine” is niet verantwoordelijk voor schade door
valpartijen of schade door andere bijzondere omstandigheden van welke aard dan ook, welke zich
voor, tijdens of direct na de wedstrijd kunnen voordoen. Iedere deelnemer wordt verder geacht zich
te gedragen zoals normaal van een deelnemer mag worden verwacht. Deelnemers welke zich
misdragen kunnen door de jury en/of organisatie van (verdere) deelname aan de wedstrijd worden
uitgesloten.
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PRIJZEN:
Totaal prijzengeld bedraagt €2900,De verdeling is als volgt;
30 eindprijzen 1ste etappe, totaal €850,30 eindprijzen 2de etappe, totaal €1270,Eindwinnaar Algemeen Individueel Klassement:
1e plaats/ Gele Trui €250,2e plaats
€150,3e plaats
€100,Drager Gele trui na 1ste etappe €50,Drager Zwarte Trui na 1ste etappe €40,Drager Blauwe Trui na 1ste etappe €40,Kasseiklassement 1ste en 3de etappe
1e plaats €75,2e plaats €50,3e plaats €25,MEDISCHE ASSISTENTIE:
Ronde-Arts:
Dhr. A. Brons
E.H.B.O Philippine:
Mevr. A. Neyt
Huisartsenpost De Honte
Wielingenlaan 2, Terneuzen
Tel. 0031 115 688000
ANTI-DOPING:
Vrijdag 6 mei 2022:
Zaterdag 7 mei 2022:

Nader te bepalen
Gemeenschapscentrum De Kaaie te Philippine
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SAMENSTELLING JURY H4A BELOFTEN WEEKEND
Wedstrijdleider:

Martijn Swinkels

Wedstrijd Commissaris 2:

Erik van de Linden

Wedstrijd Commissaris 3:

Kees Goorden

Ass. Wedstrijdleider:

John Vingerling

Aankomstrechter:

Kittie Pieters

Commissaris:

Anja de Bont

Rugnummers / Computer:

Sjaco Westdorp

Video / Tijdwaarneming:

Honoré Pieters

Commissaris Bezemwagen:

Frans Reijnhoud

Microfonist:

Laurens van de Klundert

Motorordonnance:

Eelco Hofman

Motorrijder Jury:

Francois van Loon

Radio-apparatuur:

Eelco Hofman

Coördinator Jury:

Nelie Schouten

Coördinator K.N.W.U.:

Jan Onderstal

Coördinator K.B.W.B.:

Xavier Vermeulen

Consul District Zuid West:

Edwald Martijn
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DEELNEMENDE PLOEGEN H4A BELOFTEN WEEKEND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ABLOC Cycling Team - Team Noord Holland
Acrog - Tormans Balen BC
Allinq Continental Cycling Team - W.V. de IJsselstreek
Amsterdam Racing Academy
Basso Team Flanders
Bingoal - Pauwels SausenWB Development Team
Cycling Vlaanderen
District Midden - Merida Adelaar Cycling Team
EFC - L & R - AGS
Elevate P/B Home Solutions Cycling Team
GEOFCO Doltcini Materiel- Velo.com
Jan van Arckel - Westland Wil Vooruit- SWABO
John Deere Cycling Team- NWVG
Limburg - Brabant Combinatie
Lotto Soudal Development Team U23
Metec Solarwatt
MINERVA Cycling Team
Mysenlan PXL - Carpets Quality Renovatie
RB Zelfbouw UCT
Sensa Kanjers voor Kanjers - Dutch Food Valley C.T.
VDM - Trawobo Cycling Team
Volkerwessels Cycling Team - TWC de KEMPEN
Wielercombinatie Friesland - West Frisia
JEGG - DJR Academy
District Zuid West

1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
25 - 30
31 - 36
37 - 42
43 - 48
49 - 54
55 - 60
61 - 66
67 - 72
73 - 78
79 - 84
85 - 90
91 - 96
97 - 102
103 - 108
109 - 114
115 - 120
121 - 126
127 - 132
133 - 138
139 - 144
145 - 150
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PROGRAMMA VRIJDAG 6 MEI 2022

12.00 uur

Permanence open
Stadhuis van Gemeente Terneuzen, stadhuisplein 1.

13.00 uur

Inschrijven deelnemende ploegen
Uitreiken van;
De dubbele rugnummers, kaderplaatjes,
Banners voor de voertuigen

15.00 uur

Ploegleidersvergadering Raadzaal Gemeentehuis

15.30 uur

Juryvergadering

15.30 uur

Aanvang Ploegpresentatie om de Markt te Terneuzen
Tevens tekenen presentielijst

16.30 uur

Uitgifte Deelnemerslijsten

16.45 uur

Opstellen renners

17.00 uur

Start 1ste Etappe Terneuzen – Terneuzen
Afstand: 116,8 km

20.00 uur

Verwachte aankomst, aansluitend de Huldiging van de eerste Drie renners
van de etappe. Uitreiking van de leiderstruien behorende bij de diverse
klassementen.

22.00 uur

Evaluatie 1ste etappe Wedstrijdleiding en Organisatie

22.00 uur

Uitreiking Uitslagen (ook op www.h4abeloftenweekend.nl)
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PROGRAMMA ZATERDAG 7 MEI 2022

6.30 uur

Ontbijt Juryleden in het Hotel

7.30 uur

Samenkomst Jury en Organisatie

9.00 uur

Start 1ste renner Individuele Tijdrit over 13,7 km

12.30 uur

Verwachte aankomst laatste renner Individuele Tijdrit

13.15 uur

Samenkomst Jury en Organisatie in de Permanence H4A

13.45 uur

Tekenen Presentielijst per ploeg

14.45 uur

Huldiging eerste Drie renners van de Tijdrit, alsmede Huldiging van de leiders in
de diverse klassementen.

15.00 uur

Start 3de Etappe H4A – Philippine
Afstand:
141,9 km

18.35 uur

Verwachte aankomst. Aansluitend de huldiging van de eerste drie renners
van de etappe. Uitreiking van de leiderstruien H4A Beloften Weekend en van de
U23 Road Series bij de diverse klassementen.

20.00 uur

Einde van het H4A Beloften Weekend 2022.
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