
Algemene Informatie voor teams 
 

Programma zaterdag 11 juli 2022 

Overzicht tijden 
08.00 uur Startschot voor de eerste teams op de Markt voor het Gemeentehuis. 
16.30 uur Geschatte aankomsttijd van het laatste team bij de finish op de Markt. 
17.00 uur De bar Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 8071 AK Nunspeet, geopend en het is dan mogelijk            
om daar wat te drinken. 
18.00 uur Buffet open (tot 18.45 uur). 
19.00 uur Prijsuitreiking  

20:00 uur Optreden van de band Vangrail XXL 

 

Parkeren, omkleden en douchen. 
Voor de wedstrijd kun je de auto parkeren op het parkeerterrein van het multicultureel centrum 
Veluvine , F.A. Molijnlaan 186 8071 AK Nunspeet. De parkeerplaats P2 is toegankelijk om 07.00 uur. 
Vanaf 13:15 uur kun je, na beëindiging van de wedstrijd, in Veluvine terecht om te douchen en om te 
kleden. Voor de fietsen is er op de Markt een goed bewaakte fietsenstalling aanwezig. De organisatie 
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of beschadigingen. Fietsen 
geparkeerd buiten de hekken van de fietsenstalling worden verwijderd. 

Risico/ deelname. 
Deelname aan de strijd om de Nunspeetse Keiler is geheel voor eigen risico. Elk sportteam dient 
vrijdagavond  of uiterlijk zaterdagochtend  voor de Keiler een juist en volledig ingevuld en 
ondertekend deelnameformulier annex vrijwaringsverklaring (downloaden van 
www.nunspeetsekeiler.nl), bij de wedstrijdleiding ingeleverd te hebben. 
Zonder vooraf ingeleverd formulier kan het team niet starten! 

 Teams, coach en verzorger. 
De coach van elk team meldt zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de 
wedstrijdtafel. Hier neemt hij/zij de wedstrijdkaart en de polsbandjes voor iedere deelnemer van het 
team en die van coach en verzorger in ontvangst. De kleuren van de polsbandjes zijn:  
 
 

 

  

 

De coach en de verzorger dragen een ZWARTE polsband. De polsbanden worden na het beëindigen 
van de wedstrijd door de personen van de wedstrijdtafel verwijderd en ingenomen. 

Tijdens de Wedstrijd 
Op de Markt begint en eindigt elke lus. Zowel heen als terug wordt gebruik gemaakt van de centrale 
corridor, tussen de Markt en de kruising Groenelaantje en Molijnlaan. Tijdens beide fietslussen 
moeten de sporters het gedeelte vanaf de start/finish lijn op de Markt tot aan de Bergakkerweg en 

Recreantenklasse dames en heren:   ROZE 

Sportklasse heren:                               GROEN 

Wedstrijdklasse heren:                       ORANJE 



vice versa lopend met de fiets aan de hand afleggen. 
LET OP: Dit geldt ook voor de overgang bij de kruising Groenelaantje/F.A. Molijnlaan.  
Ook een gedeelte van het Groenelaantje, vanaf de kruising met de Belvederelaan tot voorbij de 
tennishal de Vossenberg en omgekeerd, moet door de sporters van de beide fietslussen ook lopend 
met de fiets aan de hand worden afgelegd. 
Voor de routeaanduiding in het dorp worden voor zowel de loop- als de fietslussen bordjes gebruikt 
in de kleur van de desbetreffende lus. Een groene pijl hierop geeft de te volgen richting aan. 
 

Routes en lusinformatie  

Route en opdrachten zijn beschreven in de lusbeschrijving Keiler 2022 voor zowel Recreantenklasse, 
Sportklasse als Wedstrijdklasse. De lusbeschrijvingen Keiler 2022 is te downloaden van 
www.nunspeetsekeiler.nl 
	
Bewegwijzering fietslussen in het bos 
Voor de routeaanduiding in het bos worden voor de fietslussen pijlen gebruikt. Blauwe pijlen voor 
fietslus A en rode pijlen voor fietslus C. 
De wedstrijd- en sportklasse teams dienen in de fietslussen de splitsingsborden in de gaten te 
houden waar hun parcours splitst van die van de recreantenklasse.	
 
Honden in het bos 
Wees alert tijdens de routes door het bos dat loslopende honden uw parcours kunnen doorkruisen. 
 
Controleposten. 
In iedere lus zijn 1 of meerdere controleposten opgenomen. Alle sporters dienen zich bij een 
controlepost te registreren met de polsband. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de sporter. 
 
Postbemanning. 
De mensen van de postbemanning bij een opdracht zijn herkenbaar aan de Keiler tenue. Hun 
aanwijzingen moeten te allen tijde opgevolgd worden. Op verzoek leggen zij de opdracht voor 
aanvang uit en voorzien na de opdracht de wedstrijdkaart van een paraaf. Wanneer er sprake is van 
wachttijd wordt deze ook door de postbemanning op de wedstrijdkaart genoteerd en van paraaf 
voorzien. 
 
Verkeersregelaars. 
Op gevaarlijke punten regelen de verkeersregelaars het verkeer. Hun instructies moeten strikt 
worden opgevolgd. Wanneer een team bij een kruising moet wachten voor een oversteek, geldt dit 
niet als wachttijd. De verkeersregelaars zijn herkenbaar aan de oranje hesjes. 
 
Laatste info over de routes en opdrachten. 
Op de vrijdag voor de wedstrijd wordt er in de Veluvine , F.A. Molijnlaan 186 8071 AK Nunspeet een 
briefing gehouden met de mogelijkheid tot het stellen van vragen (aanvang 19:30 uur). Op deze 
avond wordt het ingevulde deelnameformulier van het team bij de wedstrijdleiding ingeleverd en 
worden tegoedbonnen voor het afsluitende buffet en feest uitgereikt. 
LET OP: Zonder ingeleverd en ingevuld formulier kan niet worden gestart! 

EHBO. 
Op het Marktplein (zie document plattegrond), bij de Zandenplas en bij de Fietscrossbaan is een 
EHBO-post van het Rode Kruis aanwezig. 

Noodnummer. Alleen voor heel dringende gevallen/ calamiteiten op de wedstrijddag zijn de 
volgende nummers te bellen: Henk-Jaap van der Woude (Mister Keiler) 06-53784528 of indien niet 
bereikbaar: Hein Frens 06-51355244, Wanneer noodzakelijk direct 112. Vervolgens ook een van de 



beide hierboven genoemde personen op de hoogte stellen. 

 


