
 

Beste renner/renster, 

Aankomend weekend verwelkomen we je als Cycling Team Limburg graag op wieleromgeving 

Herungerberg in Venlo voor de 2e LJC wedstrijd. 

Wieleromgeving Herungerberg is gelegen aan de Louisenburgweg 27 in Venlo. Er zijn 

parkeerplaatsen langs de Louisenburgweg. Parkeer niet voor de hekken, er is kans dat u wordt 

weggesleept. 

De inschrijving vindt plaats direct bij binnenkomst aan de rechter zijde bij de garageboxen. Ook de 

fietscontrole zal hier plaats vinden. Geef elkaar de ruimte en neem de 1,5 meter regel in acht.  

Inschrijfgeld bedraagt € 5,-- , graag gepast betalen. ( Pinnen is niet mogelijk ) Dit voorkomt lange 

opstoppingen bij de inschrijving. We willen het afhalen van het nummer zo kort mogelijk laten 

duren. 

Gezien de huidige Covid-19 pandemie vindt U onderstaand de richtlijnen voor de wedstrijd 

aankomend weekend. Lees deze goed door. Zo kunnen we het voor iedereen veilig houden. 

Covid-19 richtlijnen: 

• Zorg dat je bent geïnformeerd over de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus. 

Check de website van het RIVM, rijksoverheid, NOC/NSF en KNWU. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

https://nocnsf.nl/sportprotocol 

• Blijf thuis wanneer je, of een gezinslid, verkouden of grieperig is. 

• Was voor vertrek thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

• Volg de éénrichtings-looproutes op de wieleromgeving en in de kantine.  

• Houdt overal 1,5 m afstand ook buiten de wieleromgeving. 

• De ingang is gesplitst in renners/begeleiders en publiek. 

• Renners mogen worden begeleid door maximaal 1 begeleider per renner en betreden samen 

de wieleromgeving, niet apart. Daarnaast mogen nog 250 bezoekers aanwezig zijn. 

• Bij binnenkomst en vertrek altijd de handen desinfecteren. Zelf zorgdragen voor 

desinfectiemiddel. 

• Een drankje, echte Limburgse vlaai of een broodje knak is te verkrijgen bij de kantine, hier 

geldt eenrichtingsverkeer. Sta je in de rij te wachten, houd ook hier 1,5 meter afstand. 

• Toiletten bevinden zich in de kantine. Let op de eenrichtingspijlen. 

• Betalingen voor inschrijvingen kunnen ter plekke alleen contant en gepast worden voldaan. 

• Toeschouwers dienen de “Ingang Publiek” te nemen. 

• Kom dus niet te vroeg. 

• Indien je wedstrijd is afgelopen verlaat zo snel mogelijk de wieleromgeving. 

• Het is niet toegestaan het wedstrijdparcours te betreden voor toeschouwers en begeleiders. 

• Schud geen handen. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Was na het bezoek thuis je handen met water en zeep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://nocnsf.nl/sportprotocol


 

• Volg aanwijzingen van KNWU jury, organisatie en vrijwilligers direct op. Voldoet u hier niet 

aan dan kunt u worden verwijderd van de wieleromgeving. 

Overige regels 

• Op wieleromgeving Herungerberg worden foto en video opnames gemaakt. 

• Roken op wieleromgeving Herungerberg is verboden. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan. 

• Gooi afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken. 

• Parkeren in de parkeervakken langs de Louisenburgweg. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en vrijwilligers, die zijn te herkennen aan de 

hesjes. 

• Het is niet toegestaan teamtenten of verenigingstenten op te zetten op de wieleromgeving. 

• Na de wedstrijden is er een korte huldiging, waarbij we 1,5 meter afstand hanteren. 

• Voor buitenlandse renners: zorg voor het juiste verzet voor jouw categorie. Tevens dient 

men bij de jury een transponder te huren indien men zelf geen werkende My Laps 

transponder heeft.  

• Controleer voor de start je eigen transponder of deze werkt! Doet hij het niet, haal er een bij 

de jury. Geen werkende transponder = deelname buiten mededinging. 


