Beste deelnemer aan het NSK Wielrennen 2016,
Het is aftellen geblazen! Over 4 dagen zal op zondag 25 september de strijd om het Nederlands
Studenten Kampioenschap Wielrennen losbarsten. Er ligt een mooi parcours met vele hoogtemeters
op jou te wachten in het Nijmeegse landschap. In deze mail vind je belangrijke informatie om jouw
NSK Weekend goed te laten verlopen. Lees hem dus zorgvuldig door!
NSK-weekend
Op zaterdag 24 september kun je tussen 12:00 en 14:00 uur inchecken op de camping. Je zult zelf
voor een tent en overnachtingspullen moeten zorgen. Op de camping zijn douches en
toiletgebouwen aanwezig. Douchen kost 1 euro per persoon. Er is geen stroom op het
kampeerterrein. Auto’s kunnen op het terrein geplaatst worden. Er is geen aparte, afgesloten ruimte
voor de fietsen. Aangeraden wordt om de fietsen in de auto of met sloten op een fietsendrager te
plaatsen. Vanaf de camping is het 2 kilometer naar de start/finish locatie.
Voor de ploegenpresentatie vragen wij je om een wedstrijdshirt mee te nemen. Consumpties tijdens
het NSK Wielerquiz kunnen contant of met pin betaald worden. De eerste 2 consumpties zitten
inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Programma zaterdag 24 september
12:00-14:00
Ontvangst en aanmelding deelnemers op camping Nederrijkswald
15:45
Welkomstwoord organisatiecommissie
16:00
Officiële parcoursverkenning
19:00
Avondmaaltijd
20:30
Ploegenpresentatie en NSK Wielerquiz
Programma zondag 25 september
07:00-09:00
Ontbijtbuffet
08:30
Opening inschrijfbalie
09:30
Heren zonder licentie. 4 ronden: 36 km
10:45
Dames zonder licentie. 3 ronden: 27 km
12:00
Heren amateurs/sportklasse/junioren. 6 ronden: 54 km
13:45
Dames met licentie. 6 ronden: 54 km
16:00
Heren elite/beloften. 8 ronden: 72 km
Adresgegevens
Adres camping:
Camping Nederrijkswald
Zevenheuvelenweg 47
6571 CH Berg en Dal
Inschrijfbalie:
Pannenkoekenhuis De Heksendans
Oude Kleefsebaan 425
6572 AZ Berg en Dal
Universitair Sportcentrum (kleedruimtes):
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
Inschrijving
De inschrijfbalie is op zondag vanaf 8:30 uur geopend voor het ophalen van de startnummers. Op
vertoon van je studentenkaart of bewijs van inschrijving ontvang je je startnummer. Deelname is

enkel mogelijk voor HBO en WO studenten. Als niet-licentiehouder moet je een KNWUbasislidmaatschap of een NTFU-lidmaatschap tonen bij de inschrijving om verzekerd te zijn tijdens
de wedstrijd. Bezit je niet één van deze lidmaatschappen, zul je 3,00 euro bij inschrijving moeten
betalen om een dagverzekering af te sluiten.
Omkleed- en douchegelegenheid bevindt zich in het Radboud Universitair Sportcentrum (5 kilometer
van de start/finish locatie). Hier zijn tevens kluisjes beschikbaar en kun je gratis parkeren. Fietsen
stallen geschiedt op eigen risico. Douchen na de wedstrijd is mogelijk op de camping (kosten 1 euro).
Nabij de start/finish locatie is weinig parkeergelegenheid, echter er zijn voldoende alternatieve
mogelijkheden in de wijk.
Vanaf 9:00 uur is het mogelijk om op het parcours in te rijden. Het parcours is zoveel mogelijk autovrij, echter wees altijd bedacht op gevaarlijke situaties en koers verstandig.
Betaling
Mocht je betaling voor het NSK Wielrennen nog niet bij ons binnen zijn of mocht je je als KNWUlicentiehouder nog niet bij de KNWU hebben ingeschreven, dan kun je bij de inschrijfbalie aan de
kosten voor deelname voldoen. Gelieve dit gepast te betalen.
Reservemateriaal KNWU-licentiehouders
Bij de KNWU-licentiehouders voorziet de organisatie graag in de behoefte om reservemateriaal in te
zetten in geval van pech. Om dit te kunnen doen, vragen wij alle KNWU-licentiehouders om een
reservewiel mee te nemen naar de inschrijfbalie. Alle oneven startnummers dienen een voorwiel
mee te nemen, en alle even startnummers dienen een achterwiel mee te nemen. Na afloop van de
koers kun je jouw reservewiel, op vertoon van je startnummer, weer ophalen bij de inschrijfbalie. Ga
met beleid om met het eventuele reservemateriaal wat je tijdens de koers krijgt!
Deelnemerslijst
De deelnemerslijst en startnummers vind je op de website.
Verdere informatie
Verdere informatie is te vinden op www.nskwielrennen2016.nl. Mocht je na deze e-mail nog
aanvullende vragen hebben, dan is de organisatie te bereiken door te e-mailen naar nsk@nswvmercurius.nl. Telefonisch zijn wij op de wedstrijddag te bereiken op +31625143228 (Jeroen
Langeweg, algemeen aanspreekpunt) of +31624897389 (Charlotte Lenting, aanspreekpunt
deelnemers).
Succes met de laatste voorbereidingen en tot zaterdag/zondag!
Charlotte Lenting
Namens de NSK-commissie

