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Voorwoord 
Precies 5 weken voor de start van de 50 e omloop van Noordwest Overijssel fiets ik met 3 anderen 

over het laatste deel van het Parcours. Fris, strakblauwe lucht en een matige zuidoostenwind. Dat 

betekent afwisselend de wind mee en op de kant over de Hasselterdijk. “Erik even doortrekken hoor 

ik schuin achter me”. 

Flashback naar het jaar 1988. Ook toen stond er dezelfde ZO-wind, alleen krachtiger en hadden we 

tijdens de koers al met verschillende buien en valpartijen afgerekend. Elementen (valpartijen liever 

niet) die eigenlijk bij ‘De Omloop’ horen. Man wat had ik in de dagen voor de start verschillende 

scenario’s de revue laten passeren. De koers zwaar maken, wegrijden op de brug bij Hasselt (met nog 

zo’n 10 km te gaan) en daarna vol doortrekken tot aan de finish dat was het plan. Daar rijd ik dan; 

nog 5 km te gaan en vooruit met John Den Braber en Toon van Megen. Na een zware koers alle drie 

aan elkaar gewaagd. 2 km voor het eind de wind op de kant. Volle bak op kop en de andere twee 

achter me op de kant. Ai, wat deden mijn benen zeer. Net voor Genemuiden hou ik in en John schiet 

langs me heen de bocht door. Huh, hij gaat rechts. Ik ga (met Toon achter me aan) naar links (de juist 

kant op). Zo, 1 concurrent minder. Niet op gerekend, gelijk omschakelen. Ik besluit de laatste km 

niet meer op kop te komen. Achter me zie ik meter voor meter John weer terugkomen en merk dat 

Toon daar erg nerveus van wordt. “He Toon, John is sneller dan jou dus als ie terugkomt win je 

sowieso niet”. Ik zie Toon aarzelen en hij besluit volle bak door te rijden. Echter John is sterk en 

nadert meter voor meter. Ik besluit om, op het moment dat John ons tot op 10 meter genaderd is, 

vol aan te gaan. Nog zo’n 300 meter te gaan en vol de laatste bocht door, niet meer omkijken en daar 

ga ik als eerste over de finish. Mijn mooiste overwinning bij de Junioren. 

Vandaag de dag besef ik veel beter wat ervoor nodig is om dromen van mensen uit te laten komen. 

Als renner bereid je met name jezelf het beste voor. Als organisatie juist alles om de renner en het 

evenement heen. Vergunning, sponsoring, accommodatie, catering, reservemateriaal, begeleiding, 

vrijwilligers en nog heel veel meer. Toen me gevraagd werd dit voorwoord te schrijven wist ik 1 ding 

zeker  een ultieme kans om als oud deelnemer en lid van de NWH, inwoner van Genemuiden en als 

wielerliefhebber een welgemeend en groot “DANK JULLIE WEL” te zeggen. 

Dit jaar een bijzondere editie! De 50e L&amp;M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/ Grote Prijs 

Anna van de Breggen. Deze jubileumeditie zal een ware happening zijn, waar veel werk voor verzet 

is. Al vroeg waren de verschillende categorieën vol. Hoe in al die jaren de aantrekkingskracht van `’ 

De Omloop’ verder gegroeid is, blijkt maar weer eens als ik in de weken voor de start een telefoontje 

krijg waarin gevraagd wordt of er toch nog renners ingeschreven kunnen worden. Ik hoor later dat 

de organisatie heel veel van dit telefoontjes ontvangen heeft. Iedereen wil deelnemen aan 1 van de 

laatste echte Nederlandse voorjaarsklassiekers voor Nieuwelingen/Junioren Dames, Nieuwelingen en 

Junioren. 
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Namens Stichting Wielerpromotie Genemuiden wens ik u allen een bijzonder mooie en sportieve dag 

toe. En voor de renners; blijf jezelf verbeteren, dromen van mooie resultaten en vooral plezier 

beleven aan hetgeen je doet. Maak er wat moois van en geniet ervan. 

Grote dank aan de organisatie, vrijwilligers en sponsoren, want zonder hen was dit niet mogelijk 

geweest! 

Sportieve groeten, 

Erik Naberman 

 

 

Eric Naberman. Winnaar bij de Junioreneditie van 1988 
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Het bestuur van de Stichting Wielerpromotie Genemuiden heet u hartelijk welkom bij de 

 

50e “L & M Workwear Omloop van Noord West Overijssel” 

“Grote Prijs Anna van der Breggen” 
 

 

Dankzij de steun van vele sponsoren en de gemeentes Zwartewaterland, Steenwijkerland en de 
Provincie Overijssel zijn wij in staat deze wedstrijden te organiseren. 

Minstens zo belangrijk zijn de vele vrijwilligers. Politie, verkeersregelaars, stadswachten, 
motorrijders, rondemiss en rondemister, K.N.W.U. officials en het Rode Kruis. 

Zonder deze mensen geen wielerwedstrijd. 

 

 

Als organisatie hopen we op ENERVERENDE WEDSTRIJDEN en een goed verloop van de koersen. 

 

U kunt de koers volgen op 

omloopnwo 

 

 

omloopnwo 
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Dagindeling 50e “Omloop van Noordwest Overijssel” 2 april  2022 

Locaties; 
Permanence: HEUTBOUW, Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden 
Jury en Organisatie:  HEUTBOUW, Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden 
Palet Schilderwerken: De Blokmat 7, 8281 JH Genemuiden tel. 06-10000546 
 
Uitreiken rugnummers en inleveren reservemateriaal 
Nieuweling-meisjes, Junior-Vrouwen, Nieuwelingen en Junioren:  Permanence 
 
Er is ook dit jaar geen kleed en wasgelegenheid.  
 
Start en Finish Sisalstraat, Genemuiden 
 
Vrijdag 1 april 2022 
13.00 uur  Gereed maken permanence Permanence 
13.00 uur  Auto’s ophalen Autodealers 
18.30 uur Inbouw radiocommunicatie volgwagens Palet Schilderwerken 
19.00 uur  Lunchpakketten vrijwilligers gereed maken Permanence 
18.30 uur  Opbouw parcours (vlaggenmasten, laatste   
 km, tussensprint, 25 km. 10 km-bebording, 
 etc etc.)                                                                Nijverheidstraat / Sisalstraat  
20.30 uur  Gezamenlijke afsluiting  
Zaterdag 2 april 2022 
06.00 uur  Samenkomst medewerkers / Briefing Permanence 
06.30 uur  Opbouw parcours                                                 Nijverheidstraat / Sisalstraat 
07.15 uur  Controle parcours door wedstrijdleider Permanence 
07.30 uur  Ophalen materiaalwagens Palet Schilderwerken 
08.00 uur  Gezamenlijk auto’s ophalen Palet Schilderwerken 
07.30 uur  Juryvergadering Jury en organisatie 
07.45 uur  Briefing Politie, Motorrijders en organisatie Jury en organisatie  
07.00-8.30 uur Uitreiking rugnummers Nieuwelingen 
 meisjes / Junior dames en inleveren 
 reservemateriaal Permanence 
08.15 uur  Bespreking Politie met Wedstrijdleider Jury en organisatie 
08.30 uur  Opstellen Nieuwelingen meisjes / junior dames Sisalstraat 
09.00 uur  START Nieuwelingen meisjes / junior dames Sisalstraat 
11.00 uur  FINISH Nieuwelingen meisjes / junior dames Nijverheidstraat 
11.00-11.30 uur Pauze Politie , Motorrijders en Wielstekers Jury en organisatie 
11.00-11.30 uur Pauze Jury en organisatie Jury en organisatie 
11.30-12.00 uur Teruggaaf materiaal Nieuwelingen meisjes / 
 junior dames Permanence 
10.00-11.30 uur Uitreiking rugnummers Nieuwelingen 
 en inleveren reservemateriaal Permanence 
11.30 uur  Opstellen Nieuwelingen Sisalstraat 
 
12.00 uur  START Nieuwelingen Sisalstraat 
14.00 uur  FINISH Nieuwelingen Nijverheidstraat 
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14.30-15.00 uur Teruggaaf materiaal Nieuwelingen Permanence 
14.00-14.30 uur Pauze Politie ,Motorrijders en Wielstekers Jury en organisatie 
14.00-14.30 uur Pauze Jury en organisatie Jury en organisatie 
13.30- 14.30 uur Uitreiking rugnummers Junioren 
 en inleveren reservemateriaal Permanence 
14.30 uur  Opstellen Junioren Sisalstraat 
15.00 uur  START Junioren Sisalstraat 
18.15 uur  FINISH Junioren  Nijverheidstraat 
15.15 uur  Opruimen Start Sisalstraat 
18.15 uur  Opruimen Finish Nijverheidstraat 
18.15 uur  Radiocommunicatie inleveren Palet Schilderwerken 
18.15-18.45 uur Teruggaaf materiaal Junioren Permanence 
18.30 uur Juryvergadering (evaluatie) Jury en organisatie 
18.45 uur  Opruimen Permanence Permanence 
19.00 uur Auto’s wegbrengen  Autodealers 
20.00 uur  Noaproaten – Afterparty 
 
Zondag 3 april 2022 
13.00 uur  Auto’s wegbrengen Autodealers 
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Info tbv volgers 

 KNWU Tourkanaal: 155.9375 
 

 Het startterrein is net als andere jaren NIET toegankelijk voor begeleiders 
/ ouders en andere volgers 
 

 De paralelweg Hasselt-Zwartsluis zal tijdens alle drie de wedstrijden, op 
aangeven van de politie, afgesloten zijn. 

 
 Er zijn klachten ontvangen over het verkeersgedrag van de ploegleiders, 

ouders en andere volgers. Een vriendelijk doch dringend verzoek aan deze 
volgers. Als u de renners gaat aanmoedigen houdt u zich dan aan de 
verkeersregels en parkeer uw auto verantwoord. En als u weer verdergaat 
als de renners voorbij zijn, breng dan de rest van het verkeer niet in 
gevaar, en gedraag je als een “normale” verkeersdeelnemer.  

 
Wij rekenen op uw medewerking zodat de omloop zonder ongevallen zal 
verlopen. 
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Belangrijke mededeling over de Route.  
De deelnemers dienen er rekening mee te houden dat bij de rotondes in Hasselt (rotonde vlak voor 
de brug en de rotonde na de brug) verhoogde rijbaanafscheidingen in het wegdek zijn aangebracht. 

Beste ploegleiders/begeleiders: 
 Wilt u goed de weersverwachting in de gaten houden. Het weer kan enorm van invloed zijn op het 

koersverloop. 
 Het prijzengeld zal worden overgemaakt binnen een maand naar het door u opgegeven IBAN-

nummer. Wilt u uw IBAN-nummer doormailen aan onze penningmeester. (uiteraard alleen van 
toepassing als er een prijs is gereden) 

- Graag mailen naar:  jan@hamat.com.   

De nummers 1, 2 en 3 worden direct na afloop van de wedstrijd gehuldigd dichtbij de finish 

 Ingeval van materiaalpech dient de renner zich aan de rechterzijde van de weg op te stellen. 
Renners die links van de weg staan worden niet geholpen. 

 Renners/rensters die medische verzorging nodig hebben, kunnen dit in de permanence krijgen. 
 Er is een ravitailleringszone en afvalzone bij de categorie Junioren nabij Blokzijl. 
 Voor alle categorieën is er een afvalzone nabij de Velde (Tussen Zwartsluis en Hasselt) 
 De afvalzone is herkenbaar aan duidelijke bebording 

 Er is geen neutralisatie 
 Wilt u zorgen, dat de renners over uw mobiele telefoonnummer beschikken. 
 De geloste renners staan voor de keus met de pont over te steken naar Genemuiden of  om te 

rijden via Hasselt (ca 15 km omrijden) . Op vertoon van het rugnummer kunnen de renners gratis 
met de pont.  

 Wilt u er rekening mee houden dat wildplassers die worden gesnapt NIET mogen deelnemen aan 
de wedstrijd. 

 
Parkeren. 
 Om overlast te beperken verzoeken wij u dringend gebruik te maken van de aangegeven 

parkeergelegenheden nabij de permanence.  
 Graag de parkeerplaatsen schoon achterlaten. 
 Wilt u zich als gast gedragen. 
 U mag alleen parkeren waar dat is toegestaan. Niet op grasveldjes etc. en geen opritten en 

ingangen van garages blokkeren. De stadswachten en Politie zullen erop toezien en terughoudend 
zijn om verbaliserend optreden. 

 
Inleveren wielen en ophalen rugnummers. 
1. Junioren en Nieuwelingen (heren). Omdat er geen ploegleiders mee mogen rijden (er worden 

neutrale materiaalwagens ingezet) dienen er per team een voorwiel en een achterwiel met 
minimaal een tien speed cassette afgegeven te worden, met de banden op wedstrijdspanning. De 
snelspanners mogen niet aangedraaid zijn. Zie het wedstrijdreglement artikel 6. 

2. Nieuweling-meisjes en junior-dames: Deze leveren alleen een voor of achterwiel in . Zie het 
wedstrijdreglement artikel 6. (een voorwiel voor de oneven startnummers en een achterwiel, 
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met minimaal een tien speed cassette, voor even startnummers. Alle ingeleverde wielen dienen 
op wedstrijdspanning te zijn) 

3. In de permanence geeft u de wielen af aan de mensen bij de plek “WIELENINNAME” 
“RUGNUMMERUITGIFTE” Zij voorzien de reservewielen van de nodige stickers. 

4. Met de licenties meldt u zich bij de mensen van het “SECRETARIAAT” 
5. De licenties krijgt u direct terug van de KNWU official na verwerking en controle van de gegevens. 
6. U krijgt wielstickers, kaderplaatjes, tyrips, rugnummers en spelden. 
7. De wielen van de renners dient u zelf van een sticker te voorzien. 
8. Na de wedstrijd kunt u de wielen weer ophalen ZIE WEDSTRIJDREGLEMENT. 
 
Met deze procedure denken wij dat het voor U en voor ons prettig zal verlopen. 
De teruggaaf van de ingeleverde wielen mag pas na toestemming van de wedstrijdleiding.  
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Wedstrijdreglement 

 

1. De 50e Omloop van Noordwest Overijssel hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zaterdag 2 
april 2022 georganiseerd door de Stichting Wielerpromotie Genemuiden hierna te noemen “de 
organisatie”, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en 
ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie. 
 

2. a. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 62 KM bedraagt, kan worden deelgenomen door 
renners uit de categorie Nieuweling Meisjes en Junior Dames 
b. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 62 KM bedraagt, kan worden deelgenomen door 
renners uit de categorie Nieuwelingen. 

c. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 113 KM bedraagt, kan worden deelgenomen door 
renners uit de categorie Junioren. 

3. De wedstrijden worden verreden onder auspiciën van de wielervereniging de NWH en volgens de 
reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU. 
Deze reglementen, jaarlijkse besluiten 2022 en nadere bepalingen en instructies prevaleren 
boven dit wedstrijdreglement. 
 

4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: 
- de reglementen,  bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie 
- de te volgen route, 
 

5. De uitslagen van de Junioren Dames en de Junior heren tellen mee voor Topcompetitie Mannen 
en Vrouwen 2022. 
 

6. a. Het uitreiken van de rugnummers Nieuwelingen meisjes en Junior Dames  heeft plaats vanaf 
07.00 uur bij HEUTBOUW, Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden. De rugnummers (eenmalig 
gebruik) dienen, na inlevering van het deugdelijk reserve materiaal bestaande uit een voorwiel 
voor de oneven startnummers en een achterwiel  met minimaal een tien speed cassette voor 
even startnummers, voorzien van banden op wedstrijdspanning afgehaald te worden op vertoon 
van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. De snelspanners mogen niet 
aangedraaid zijn.  
Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de wedstrijdleiding 
- terug gegeven. 
b Het uitreiken van de rugnummers Nieuwelingen heeft plaats vanaf 10.00 uur bij HEUTBOUW, 
Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden. De rugnummers (eenmalig gebruik) dienen, na 
inlevering van het deugdelijk reserve materiaal bestaande uit een voorwiel en een achterwiel 
met minimaal een tien speed cassette, voorzien van banden op wedstrijdspanning door de 
ploegleider afgehaald te worden op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en 
begeleiders. De snelspanners mogen niet aangedraaid zijn. 
Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de 
wedstrijdleiding - terug gegeven. 

c. Het uitreiken van de rugnummers Junioren heeft plaats vanaf 13.30 uur bij HEUTBOUW, 
Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden. De rugnummers (eenmalig gebruik) dienen, na 
inlevering van het deugdelijk reserve materiaal bestaande uit een voorwiel en een achterwiel 
met minimaal een tien speed cassette, voorzien van banden op wedstrijdspanning door de 
ploegleider afgehaald te worden op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en 
begeleiders. De snelspanners mogen niet aangedraaid zijn.  
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Na afloop van de wedstrijd wordt het reservemateriaal – na toestemming van de 
wedstrijdleiding - teruggegeven. 

7 a. Het reserve materiaal Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames kan worden ingeleverd vanaf 
07.00 uur bij HEUTBOUW, Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden.  Het materiaal kan 
worden terug ontvangen vanaf 30 minuten na afloop van de wedstrijd.  
b. Het reserve materiaal Nieuwelingen kan worden ingeleverd vanaf 10.00 bij HEUTBOUW, 
Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden Het materiaal kan worden terug ontvangen vanaf 30 
minuten na afloop van de wedstrijd. 
c Het reserve materiaal Junioren kan worden ingeleverd vanaf 13.30 uur bij HEUTBOUW, 
Nijverheidsstraat 37, 8281 JD Genemuiden . Het materiaal kan worden terug ontvangen vanaf 
30 minuten na afloop van de wedstrijd. 

8 In verband met de coronamaatregelen is er voor deze editie wederom geen Kleed- en 
wasgelegenheid georganiseerd. 
 

9 De juryvergadering zal plaatsvinden om 07.30 uur in de permanence. 
 

10 De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven op vrijdagavond 1 april 2022 vanaf 18.30 
uur bij Palet Schilderweken B.V., Blokmat 7, 8281 JH Genemuiden. 
 

11 a. De definitieve deelnemerslijsten Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames zijn vanaf 08.45 uur 
(= 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss bij de start nabij de 
Sisalstraat te Genemuiden De definitieve deelnemerslijsten Nieuwelingen zijn vanaf 11.45 uur (= 
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss bij de start nabij de 
Sisalstraat te Genemuiden De definitieve deelnemerslijsten Junioren zijn vanaf 14.45 uur (= 15 
minuten voor aanvang van de wedstrijd) verkrijgbaar bij de rondemiss bij de start nabij de 
Sisalstraat te Genemuiden 
 

12 De deelnemers stellen zich op het bedrijfsterrein van HEUTBOUW bij de permanence. 
 

13.   Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht. 
- Dit kan vanaf een half uur voor de start in de nabijheid van de start. 
- Dit op aanwijzing van de jury. 

14. a. De start van de Nieuwelingen Meisjes en de Junior Dames zal plaats vinden om 09.00 uur 
precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, 
voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair 
aangebrachte rugnummer. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste 
wijze aan de fiets te zijn bevestigd. 

Vooraf zal verzet controle worden toegepast. Nieuwelingen Meisjes 7,01 meter en Junior Dames 
7,93 meter 

b. De start van de Nieuwelingen zal plaats vinden om 12.00 uur precies.  

De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van 
de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte 
rugnummer. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de 
fiets te zijn bevestigd. 

Vooraf zal verzet controle worden toegepast. Nieuwelingen 7,01 meter 
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c. De start van de Junioren zal plaats vinden om 15.00 uur precies.  

De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van 
de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte 
rugnummer. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de 
fiets te zijn bevestigd 

Vooraf zal verzet controle worden toegepast. Junioren 7,93 meter 

15. Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-
ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op, in de Sisalstraat te Genemuiden 
achter de deelnemende renners. 
 
Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is 
verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door de begeleidende 
politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd. 
 

16 De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan een vlag en bezem. 
 
17. Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een vlag 

geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en 
voorzichtigheid te betrachten. 

18. De deelnemers en hun begeleiders zijn 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 uitsluiten van de 
wedstrijd. 

19. a. De finish van de Nieuwelingen Meisjes en Junior Dames vindt plaats omstreeks 11.00 uur in 
de Nijverheidstraat nabij Breman te Genemuiden. En is met vlaggen aangegeven. 

 
b. De finish van de Nieuwelingen vindt plaats omstreeks 14.00 uur op de 

in de Nijverheidstraat nabij Breman te Genemuiden. En is met vlaggen aangegeven. 

c. De finish van de Junioren vindt plaats omstreeks 18.15 uur op de 

in de Nijverheidstraat nabij Breman te Genemuiden. En is met vlaggen aangegeven. 

20.  De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na 

aankomst van de bezemwagen. De Politie is bevoegd, i.o.m. de jury de wedstrijd tot      maximaal 5 
minuten achterstand op te schonen. 
-Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden 
ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd,  die daartoe bereikbaar is in 
de vergaderruimte van de jury (zie art. 9) 

21.  De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de ronde arts, ambulance 
personeel en personeel van het Rode Kruis. 
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De ziekenhuizen en telefoonnummers  daarvan in de omgeving zijn: 

- Politie 112 
- Ambulance 112 
- Politie geen spoed 0900.8844 
- Huisartsenpost Zwolle, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, 0900-3336333 
- Huisartsenpost Meppel, Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel, 0900-1120112 
- Isalaklinieken Zwolle, 038-4245000, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, 
- Isalaklinieken Polikliniek Kampen, 038-4246000, Engelenbergplantsoen 7, 8266 AB Kampen, 
- Centrale Huisartsendienst Drenthe, Post Meppel tel. 0900-1120112 
- Diaconessenhuis Meppel, 0522-233333, Hoogeveensweg 38, 7943 KA Meppel, 
- Gezondheidscentrum Steenwijkerland, 0522-233333, Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk, 

Polikliniek Vollenhove, De Weijert 40, 8325 EM Vollenhove. 0527 241 290 

22.  De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan 
derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. 

23.  a. Op de individuele uitslag Nieuwelingen Meisjes is het prijzenschema P van de KNWU van 
toepassingen en voor Junior Dames  is het prijzen schema K van de KNWU van toepassing. De 
nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de jurywagen. Het prijzengeld 
wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer. 

b. Op de individuele uitslag Nieuwelingen is het prijzen schema P van de KNWU van 
toepassing. De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de jurywagen. Het 
prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer. 

c. Op de individuele uitslag Junioren is het prijzen schema K van de KNWU van toepassing. De 
nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd direct na de wedstrijd bij de jurywagen. Het prijzengeld 
wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer. 

24. Ter hoogte van het binnenrijden –na ca 13,5 kilometer - van Zwartsluis zal er een “Interfloor  
tussensprint” zijn met prijzen voor de eerste drie. Zowel ’s morgens als ’s middags. Ook dit 
prijzengeld wordt binnen een maand per bank overgemaakt naar het opgegeven Ibannummer. 

25.  Deelnemers die worden betrapt bij het “wildplassen” zullen een boete worden opgelegd.  

26. Ingeval van materiaal pech dient de renner zich aan de rechterzijde van de weg op te stellen. 
Renners die links van de weg staan worden niet geholpen.  

27. Plaatsing chip/transponder 

De plaatsing van de chip/transponder dient te geschieden op de voorvork en wel zo dicht 
mogelijk bij de as van het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of niet 
plaatsen kunnen er betreffende de uitslag en/of registratie geen rechten aan worden ontleend 
of bij constatering vooraf zal een startverbod worden opgelegd. 

28 PLAATSING CAMERA 

Na dat per 1 januari 2016 het plaatsen van een camera op de fiets door de UCI toegestaan werd 
zonder voorafgaande toestemming volgens de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in 
het UCI artikel 1.3.024 zal vanaf de start van het wegseizoen 2020 het camera verbod voor jeugd 
en nieuwelingen worden opgeheven. 
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Door de steeds kleiner worden de camera’s is het ondoenlijk gebleken voor juryleden om hier 
controle op uit te oefenen. Wel zullen we als KNWU organisatie optreden bij elke vorm van 
misbruik, oneigenlijk gebruik of het schaden van de KNWU, officials, andere deelnemers, 
organisatoren, publiek, etc. d.m.v. het gebruik van een videocamera kan worden bestraft met 
een schorsing van minimaal 1 maand. 

Ingevolge artikel N 12.11.013 (Titel 12N) is zulks ter beoordeling aan de Disciplinaire Commissie. 

Voor alle duidelijkheid kunnen dergelijke beelden nationaal gezien niet gebruikt worden bij een 
protest of om een uitslag te beïnvloeden respectievelijk te wijzigen. 

In artikel N 12.11.001 (Titel 12N) staat dat overtredingen van de reglementen van de KNWU 
kunnen 

worden vastgesteld door middel van alle mogelijke bewijsmiddelen. Camerabeelden dienen dan 
ook zonder pardon en onverwijld te worden afgestaan wanneer hier door de 
voorzitter/wedstrijdleider respectievelijk disciplinaire commissie om wordt gevraagd. 

Ook is men nationaal gezien verplicht om camerabeelden af te staan ten behoeve van opleiding 
en promotionele doeleinden wanneer de KNWU hiertoe een verzoek doet. 

29. RICHTLIJN DEFECT IN NATIONALE EEN EN/OF MEERDAAGSE WEGWEDSTRIJDEN 

In het vervolg op eerdere seizoenen mag ook in 2022 in uitsluitend nationale wedstrijden een 
materiaalwagen een renner/ster die door val of pech is achterop geraakt achter de auto (dus 
niet er AAN) terug brengen tot de laatste wagen in de karavaan van de groep die hij daarna het 
eerst tegen komt. (dus een renner uit de kopgroep valt en komt achter het peloton dan mag dit 
tot het peloton en niet tot de kopgroep, dit is analoog met de 30 seconden regel bij 
spoorwegen). Deze regel geldt tot de laatste 20 km. daarna is pech, pech.  

30. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd 
genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider. 

31.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijd technische 
aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de 
organisatie. 

22.  Er is een ravitailleringszone en afvalzone bij de categorie Junioren nabij Blokzijl. 

       Voor alle categorieën is er een afvalzone nabij de Velde (Tussen Zwartsluis en Hasselt) 

  De afvalzone is herkenbaar aan duidelijke bebording 

Genemuiden,  28 maart 2022 
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Jury Opstelling 50e Omloop van Noord West Overijssel 

Voorzitter Wedstrijdleider                   Erwin Kistemaker 

Wedstrijdcommissaris 2                   Wijnand Wildeman 

Wedstrijdcommissaris 3                   Koos Feiken 

Assistent Wedstrijdleider                   Henny Koerts 

Aankomstrechter                    Leo van der Linden 

Commissaris 4                    Arjan Bakker 

Commissaris bezemwagen       Jan Hendriks 

Microfonist         Jannes Mulder en Marjo Nijmeijer 

Motorordonance         Cor Rijpma en Martine de Jong 

Motorrijder tijdschrijver         Melcher Dekker 

Commissaris Computerverwerking       Nel Hadderingh  

Commissaris Rugnrs en computerverwerking  Robert Denneman 

Videofinish/Tijdwaarnemer                    Addy Verschoor 

VAR           Miranda Colenbrander 
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50e “L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel” 
Route Junioren 
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50e “L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel” 
Route Nieuwelingen 
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50e “Grote Prijs Anna van der Breggen” 
Route Nieuwelingen-meisjes / Junior-Vrouwen 

 

 



20 
 

Winnaars “Omloop Noordwest Overijssel” 

Jaar Junioren Nieuwelingen                         Junior Dames      Nieuweling 
Meisjes 

1972 Frits Pirard   
1973 Michel Jakobs   
1974 Michel Jakobs   
1975 Ad Versteylen   
1976 Ad Versteylen   
1977 John Broers   
1978 Alex Hoogeveen   
1979 Rene Koppert   
1980 Henk Havik Gert Jacobs 
1981 Harry Lanning  Rob Hamerling  
1982 Gert van Hall  Michel Cornelisse  
1983  Gert Jacobs  Tom Cordes  
1984 Tom Cordes  Wilco Kroezen  
1985  Gerrit de Vries  Marc Faas  
1986 Robert van der Vin  Gerard Kempe  
1987  Marcel Beumer  Patrick de Dijke  
1988  Erik Naberman  Leon van Bon  
1989  Freddy vd Werf  Rik Reinerink  
1990  Henk van Ziel  Freddy van der Sluis  
1991  Casper Spithoven  Maurice van Rijn  
1992  Mathe Pronk  Marc van Westelaken  
1993  Henrdo Harms  Thorwald Veneberg  
1994  Joost Lighthart  Remco Lok  
1995  Wim Bos  Alain van Katwijk  
1996  Alain van Katwijk  Marc Willems  
1997  Bobby Traksel  Jan Hendrik Westra  
1998  Cor van Leeuwen  Leon Nooterboom  
1999  Fabrice Rook  Steven Peters  
2000  Niels Peters  Peter van de Berg  
2001  Afgelast wegens MKZ Afgelast wegens MKZ  
2002  Joost van Leyen  Addy Stiphout  
2003  Spike  Zijlstra  Michel Kreder  
2004  Mike van der Putten  Herm Eising  
2005  Damien Spierings  Robin Chaigneau  
2006 Wouter Wippert  Robin Chaigneau  
2007  Ruben van Wiefferen  Barry Markus  
2008  Barry Markus  Diedier Caspers  



21 
 

2009 Wouter Haan  Nicklas Dahl Jakobsen (DEN)  
2010  Friso Roscam Abbing  Stan Wijkel  

2011  Rasmus Hesbek Lund 
(DEN)  Stan Wijkel  

2012  Sören Kragh Andersen 
(DEN)  Charlie Arimont (BEL)  

2013  Stan Wijkel  Bram Welten  
2014  Fabio Jakobsen   Gerben Thijssen  
2015  Dennis van der Horst  Vincent Hoppezak  
2016  Nils Eekhoff  Luuk van Gestel  
2017 Edo Maas Olav Kooij                

2018 Wedstrijd gestaakt ivm 
ongeval Daan Mertens       Rosalie v/d Wolf    Sofie v. Rooyen 

2019 Enzo Leijnse Elmar Abma           Ilze Pluimers          Babette v/d Wolf 
  

2020 Wouter vd Weerdhof  Stef Koning           Daniek Hengeveld  Nienke Vinke 

2021 Roan Konings Julian Vergouw     Scarlett Souren       Nikki Souren 
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Op de website www.omloopnwo.nl kunt de navolgende gegevens zien: 

- Routeschema’s 
 

- Kaarten van de routes 
 

- Sponsors van de 50e L en M Workwear Omloop van Noord West Overijssel 
 

- Laatste nieuws 
 

www.omloopnwo.nl 
 

U kunt de koers volgen op 

omloopnwo 

 

 

omloopnwo 

 

 

Frequentie: 107.3 FM 


