INFORMATIE
HSV de Kampioen - Seizoen 2021
Clubkampioenen
Cat 1: Max Koekenbier
Cat 2: Pien Rozenburg
Cat 3: Hidde Schagen
Cat 4: Koen van der Meer
Cat 5: Thomas Monkelbaan
Cat 6: Emma Zoetmulder
Cat 7: geen deelname

Prestatieklassement
Vorig jaar werden de bekers
van het prestatieklassement
uitgereikt tijdens de jaarlijkse
bowling avond.
1e plaats: Emma Zoetmulder
2e plaats: Hidde Schagen
3e plaats: Rik Rozenburg
4e plaats: Veerle Müller
5e plaats: Masja Keesman
6e plaats: Thomas Monkelbaan
7e plaats: Pien Rozenburg
8e plaats: Sarah Smit
9e plaats: Femke Reemeijer
10e plaats: Niels Bruins
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1. Voorwoord
HSV de Kampioen is de één na oudste wielervereniging in Nederland. De club is opgericht in 1905 en heeft
een rijke geschiedenis. De wielervereniging heeft een sterk groeiende jeugdafdeling met een enthousiast
team die je de fijne kneepjes van het wielrennen leert. Dit boekje is ontwikkeld voor nieuwe jeugdleden
die willen starten met wielrennen. In het begin komen er veel vragen op je af en op deze manier krijg je
hopelijk al een hoop antwoorden op je vragen. Je kunt in dit boekje informatie vinden over regels binnen de
vereniging, maar ook de wielersport in het algemeen. Wij wensen je alvast heel veel fietsplezier bij HSV de
Kampioen.

2. Contact
Bij HSV de Kampioen beschikken we over een eigen clubparcours “Wheelerplanet” in Spaarnwoude. Volgens kenners één van de mooiste banen in de omgeving. Het adres hiervan is: Zijkanaal C Weg 6-7, 2064 KA
in Spaarndam.
Heb je vragen over het jeugdwielrennen in het algemeen, dan kan je een e-mail sturen naar het
jeugdsecretariaat: hsvdekampioenjeugdsecretariaat@gmail.com.
Voor vragen omtrent het lidmaatschap kun je contact opnemen met Hidde Bos:
ledenadministratie@hsvdekampioen.nl

3. Hoe kan ik uitproberen of ik wielrennen leuk vind?
Bij HSV de Kampioen mag je 2 trainingen meedoen en voor je zelf uitproberen of je het wielrennen leuk
vindt. Heb je een eigen racefiets, dan kan je die gewoon meenemen. Heb je zelf geen racefiets dan is dat
geen probleem. De jeugdafdeling heeft een beperkt aantal racefietsen beschikbaar, waarop je het mag uitproberen. Voordat je naar de training komt, moet je eerst contact opnemen met het jeugdsecretariaat. Zij
weten welke racefietsen beschikbaar zijn. Met het Jeugdsecretariaat spreek je af wanneer je de 2 trainingen komt meedoen. Mocht je een eigen racefiets hebben dan wordt deze gecheckt voor de eerste training
door een van de trainers.
Voor deze trainingen kan je bij ons tijdelijk een fietshelm lenen. Doe wel strak zittende kleding aan en neem
fietshandschoenen mee, anders mag je niet trainen!

Informatieboekje januari 2021

2

4. Hoe word ik lid van HSV de Kampioen?
Nadat je 2 trainingen hebt meegedaan, dien je lid te worden van HSV de Kampioen. Inbegrepen is ook een
lidmaatschap van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie). Via het lidmaatschap van de KNWU
ben je verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand bij
trainingen van de club. De aanmelding van het lidmaatschap van de KNWU loopt via HSV de Kampioen. De
kosten van het KNWU lidmaatschap komen bovenop de contributie van HSV de Kampioen en wordt rechtstreeks afgedragen aan de KNWU.
Op de website www.hsvdekampioen.nl kan je jezelf online aanmelden.
Belangrijke voorwaarde is wel dat als je lid wordt van HSV de Kampioen en komt trainen dat je geen wedstrijden voor een andere wielervereniging gaat rijden. Dus als je wedstrijden gaat rijden, dan rijdt je die
voor HSV de Kampioen. Overigens verplichten we je niet om wedstrijden te rijden, je mag ook alleen trainen, maar we proberen dit wel te stimuleren.
Voor de jeugd die in het jaar van inschrijving nog geen 17 jaar wordt, bedraagt het lidmaatschap € 60,00.
Voor leden die in het jaar van inschrijving 17 jaar of ouder worden, bedraagt het lidmaatschapsgeld € 80,00.
Daarnaast is ieder jeugdlid € 7,00 verschuldigd voor het KNWU lidmaatschap. Dit komt bovenop het lidmaatschap en wordt afgedragen aan de KNWU.
Je ontvangt van de KNWU een digitale pas, die je evt. zelf kunt uitprinten. Voor alle duidelijkheid: het
KNWU lidmaatschap is geen KNWU startlicentie. Met een startlicentie kun je deelnemen aan de FUNklasse,
club/interclubwedstrijden. Dit zijn laagdrempelige wedstrijden waarbij je niet direct veel wedstrijdervaring
nodig hebt. Met deze wedstrijden kun je ervaring opdoen om later mogelijk deel te nemen aan nationale
wedstrijden. Zie ook ‘Hoe vraag ik een KNWU licentie aan?’
Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd of je moet het uiterlijk 1 oktober schriftelijk (of per e-mail)
opzeggen bij de ledenadministratie.

5. Hoe kom ik aan een racefiets?
Bij de jeugdafdeling HSV de Kampioen hebben we een aantal fietsen beschikbaar, waarmee je in ieder geval
kan uitproberen of wielrennen je leuk lijkt. Daarna moet je een eigen racefiets kopen. Natuurlijk kan je een
nieuwe fiets kopen, maar je kan ook een mooie tweedehands jeugd racefiets op marktplaats kopen. Je kan
daarvoor contact opnemen met één van de jeugdtrainers. Zij weten alles van racefietsen en kunnen je vast
helpen in je zoektocht naar een goede racefiets.
Behalve een indeling naar je leeftijd stelt de KNWU per categorie ook technische eisen aan je racefiets, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ook bij de jeugdafdeling van HSV de Kampioen hanteren we deze technische eisen. Zo verlopen ook de onderlinge wedstrijden, tijdritten en clubkampioenschappen op een eerlijke
manier. En zeker als je mee gaat doen aan interclub of landelijke wielerwedstrijden moet je aan deze eisen
voldoen. Je fiets wordt dan door de jury gecontroleerd. Ook hiervoor kan je contact opnemen met één van
de jeugdtrainers voor advies.
Elke racefiets heeft een verzet. Dat is de afstand die je fiets aflegt als je de trapas één keer ronddraait. Als
je vóór een heel groot tandwiel en achter een heel klein tandwiel hebt, dan legt de fiets een grote afstand
af. Dat noemen we een zwaar verzet. Als jeugdrenner mag je niet met een te zwaar verzet rijden, want dit
is niet goed voor je gewrichten en spieren. Je bent nog in de groei en dan is de kans op blessures groter. Per
jeugdcategorie heeft de KNWU daarom de maximale afstand per omwenteling begrensd. Zie ook de tabel
met verzetten op www.hsvdekampioen.nl
De wedstrijdjury controleert of je verzet niet te zwaar is. Ze meten dan de afstand die de fiets aflegt per
omwenteling van de trapas. Die controle kan vóór of na de wedstrijd plaatsvinden. Bij controle van het verzet wordt uitgegaan van het grootste tandwiel vóór en het kleinste tandwiel achter.
Verder mag je alleen een traditionele racefiets voor de weg gebruiken (dus geen tijdritfiets of dergelijke).
Ook bijzondere voorzieningen, zoals een opzetstuur, spatborden of dichte wielen, zijn niet toegestaan. De
maximale velghoogte is 50 mm.
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6. Trainingen
De jeugdafdeling van HSV de Kampioen traint 2 keer per week op de eigen wielerbaan in Spaarnwoude. We
trainen iedere dinsdag van 18:00-19:00 uur en iedere donderdag van 18:00-19:30 uur. Alleen als het onweert of als er een hele harde wind staat (code geel), gaan de trainingen niet door. Dat melden we dan op
onze Facebook pagina https://www.facebook.com/HsvDeKampioen/. Dus we trainen wel bij regen, want zo
leer je ook goed in de regen te rijden.
In februari en maart begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen en trainen we op de zaterdagmorgen
om 10:00 uur.
Tijdens de herfst- en wintermaanden (oktober-december) kun je ook bij ons veldrijden. Zie ook ‘Cyclocross
& veldrijden’.
Mocht je om wat voor redenen niet kunnen trainen, dan moet je je afmelden bij één van de trainers of via
het jeugdsecretariaat: hsvdekampioenjeugdsecretariaat@gmail.com
Op de website vind je ook de trainingskalender voor het seizoen 2021. Op onze Facebook pagina houden
we je gedurende het seizoen van eventuele wijzigingen op de hoogte.
Er wordt getraind in 3 verschillende groepen. De visie die hierachter schuilgaat is het feit dat ieder kind zo
op zijn eigen niveau kan trainen. Iedere training bevat voor de renner een uitdaging én een prikkel om beter
te worden. Het belangrijkste is dat kinderen het fietsen leuk blijven vinden en ze gemotiveerd blijven om te
fietsen. Dit lukt niet als ze boven hun niveau moeten fietsen.
De trainingen worden geleid door gediplomeerde trainers en hulptrainers. Op dit moment hebben we 7
trainers die in het bezit zijn van het wielertrainer 2 (WT2) diploma. Alle (hulp)trainers zijn in het bezit van
een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wat als ik nieuweling ben?
De KNWU maakt onderscheid naar de categorie jeugd - 8 t/m 14 jaar en nieuweling - 15 t/m 16 jaar. De
jeugd traint 2 keer per week op dinsdag en donderdag. De nieuwelingen trainen alleen op donderdag en
doen in principe op dinsdag mee aan de dinsdagavond competitie - aanvang 19:15 uur.
Als je helemaal nieuw bent als nieuweling, dan kan je natuurlijk niet meteen mee doen met de dinsdagavond competitie. In dat geval train je eerst wel 2 keer per week op dinsdag en donderdag. De trainer
bepaalt wanneer je mee mag doen met de dinsdagavond competitie.
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7. Waar koop ik of bestel ik mijn clubkleding?
Door het dragen van de clubkleding zijn wij herkenbaar als HSV de Kampioen en dragen wij de belangen van
onze sponsoren uit. Je kan de kleding via https://hsvdekampioen.justcycleshop.nl bestellen.

8. Wedstrijden
Er zijn 2 verschillende soorten wedstrijden waar je als jeugdrenner aan mee kunt doen:
de regionale interclub wedstrijden en de landelijke KNWU wedstrijden. De wedstrijdkalender vind je op de
website www.hsvdekampioen.nl

Hoe doe ik mee aan interclub wielerwedstrijden?
Dit zijn wedstrijden waaraan iedereen in het bezit van een startlicentie kan deelnemen. Dat is niet alleen
leuk om te doen, maar daar doe je ook wedstrijdervaring op. Per wedstrijd betaal je aan de organiserende
wielervereniging inschrijfgeld – meestal is dat € 2,00.
Je krijgt dan met je (digitale) KNWU pasje een rugnummer, die je zelf op je rug moet spelden. Aan welke
kant is afhankelijk aan welke kant de jury staat, zodat de jury je rugnummer goed kan zien. Na de wedstrijd
krijg je dan je pasje weer terug als je je rugnummer weer hebt ingeleverd.
Je moet wel een passende helm en fietshandschoenen hebben, anders mag je niet aan de interclub wielerwedstrijden mee doen. Daarnaast moet je racefiets aan bepaalde technische eisen voldoen. Zie ook ‘Hoe
kom ik aan een racefiets?’
Elke interclub wedstrijd bestaat uit een aantal wedstrijden per leeftijdscategorie. Je rijdt dus tegen wielrenners van je eigen leeftijd. Soms worden bij interclub wedstrijden een aantal leeftijdscategorieën gecombineerd. Zo’n categorie heeft dan een eigen klassement.
Bij de interclub wedstrijden wordt een andere indeling aangehouden (A, B, C en D) dan de landelijke wedstrijden van de KNWU. De interclub wedstrijden worden per categorie over een vaste afstand verreden.
Categorie interclub wedstrijd
Categorie Interclub
Categorie KNWU
A
1+2
B
3+4
C
5+6
D
7+Nieuwelingen

Afstand (km)
7
12
18
28

Bij de interclub wedstrijden hanteren alle wielerverenigingen per
categorie dezelfde technische eisen aan je racefiets als de KNWU.
Maar daar gaan ze wel soepel mee om, want iedereen met een
startlicentie moet aan deze interclub wedstrijden kunnen meedoen.
Alleen als je op het podium eindigt, controleert de jury achteraf of
je fiets aan de technische eisen voldoet. Als je fiets niet aan de
technische eisen voldoet, wordt je gediskwalificeerd. Voor vragen
over deze technische eisen kan je terecht bij één van onze trainers.
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Hoe doe ik mee aan landelijke KNWU wielerwedstrijden?
De KNWU organiseert officiële landelijke wielerwedstrijden. Een actueel overzicht van deze wedstrijden
kan je vinden op www.knwu.nl Om aan deze wedstrijden deel te nemen, heb je een KNWU jeugdwedstrijdlicentie en een transponderchip voor elektronische tijdwaarneming nodig. Je regelt je inschrijving voor deze
wedstrijden helemaal zelf - dat doe je meestal samen met je ouders.
De kosten voor de jeugdwedstrijdlicentie, transponder en deelname aan deze wedstrijden moet je zelf
betalen. Kijk verder bij ‘Hoe vraag ik een KNWU jeugdwedstrijdlicentie aan?’ en ‘Hoe vraag ik een transponderchip aan?’
Je moet wel wielerkleding van HSV de Kampioen, een passende helm en fietshandschoenen hebben, anders
mag je niet aan de landelijke KNWU wielerwedstrijden mee doen. Daarnaast moet je racefiets aan bepaalde
technische eisen voldoen. Zie ook ‘Hoe kom ik aan een racefiets?’
De KNWU heeft voor de landelijke wielerwedstrijden de jeugd in categorieën ingedeeld:
leeftijd die je
Categorie
Categorie
bereikt in het
jongens
meisjes
seizoen 2021
8 (2013)
1
1
9 (2012)
2
1
10 (2011)
3
2
11 (2010)
4
3
12 (2009)
5
4
13 (2008)
6
5
14 (2007)
7
6
15 (2006)
Nieuweling
Nieuweling
Voorbeeld: als je in het jaar van het wielerseizoen als jongen 10 jaar wordt (geboren in 2011), dan rij je in
categorie 3.
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9. Hoe vraag ik een transponderchip aan?
De KNWU heeft het gebruik van de transponder van Mylaps voor KNWU wedstrijden voor de jeugd verplicht gesteld. Als je de transponder op je voorvork monteert, wordt elke keer bij het passeren van de finish
lijn je rondetijd elektronisch gemeten en in een computer opgeslagen. Hierdoor is de uitslag van de wedstrijd sneller bekend.
Daardoor wordt de transponder ook steeds vaker bij interclub wedstrijden gebruikt. Gewoon omdat het
gemakkelijk is. Het gebruik van de transponder is voor die wedstrijden niet verplicht, maar zonder transponder kan het wel gebeuren dat je geen officiële uitslag meer krijgt.
Ook in de trainingen gebruiken we de transponder om je rondetijd en eindtijd in de maandelijkse tijdrit
elektronisch te meten. De uitslagen zijn ook op de site van MyLaps www.mylaps.com te vinden.
Je kan via www.knwu.nl een transponderchip van MyLaps leasen. Je kunt kiezen uit verschillende abonnementen voor 1 jaar kost dat € 35,99, voor 2 jaar (kosten € 54,99) of voor 5 jaar (kosten € 99,99). Je kunt ook
na 1 jaar online verlengen.
Vergeet niet de transponder te activeren op de computer en het nummer te registreren in je persoonlijke
KNWU account, anders weet de jury niet welke naam bij het nummer hoort.

10. Hoe vraag ik een KNWU jeugdwedstrijdlicentie aan?
Als je mee wilt doen aan officiële landelijke KNWU wielerwedstrijden, dan moet je allereerst lid zijn van HSV
de Kampioen. HSV de Kampioen is bij de KNWU aangesloten en regelt voor jou ook het lidmaatschap van de
KNWU. Ook krijg je een e-mail met login codes voor ‘Mijn KNWU’ op de website www.knwu.nl.
Daarna kan je via ‘Mijn KNWU’ je jeugd wedstrijdlicentie aanvragen. Als je bent ingelogd met de inlogcodes
uit de e-mail, kom je in het welkomstscherm. Aan de linkerkant vind je onder ‘mijn account’ alle persoonlijke gegevens. Kloppen deze gegevens niet, of zijn er wijzingen dan kan je dat zelf veranderen.
Om een licentie aan te vragen ga je in het scherm naar ‘licenties’. Je klikt dan op ‘licentie aanvragen’. Kies
daarna ‘wedstrijdlicentie’. Daarna kies je voor ‘jeugd’ of ‘nieuwelingen’ (afhankelijk in welke categorie jij
zit wordt 1 van de 2 getoond) en klik je op ‘volgende’. Kies bij club ‘HSV de Kampioen’. Daarna moet je een
aantal vragen beantwoorden mbt je gezondheid, een pasfoto aanleveren en je betaling regelen. . De licentie
wordt naar je huisadres toegestuurd. Het duurt ongeveer 3 tot 4 weken voordat de licentie wordt opgestuurd. In 2021 kost een startlicentie voor de jeugd tot 15 jaar € 10,00 per jaar. Een licentie voor landelijke
KNWU wedstrijden kost € 36,00 per jaar. Voor nieuwelingen en junioren (15 t/m 18 jaar) kost een startlicentie € 15,00. Een licentie voor landelijke KNWU wedstrijden voor de nieuwelingen kost € 69,00 per jaar en
voor junioren € 114,00 per jaar.
Let op: Je wedstrijdlicentie is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Wedstrijdlicenties worden niet
automatisch verlengd. Je moet dus ieder jaar opnieuw je wedstrijdlicentie aanvragen. Indien je geen wedstrijdlicentie meer wilt dan hoef je niets te doen.
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11. Het prestatieklassement
Voor alle wedstrijden waar je aan deelneemt, krijg je van ons punten voor het prestatieklassement van de
jeugdafdeling (zie onderstaande tabel). Het puntentotaal wordt vermenigvuldigd met een factor op basis
van je categorie: cat. 1 factor 1.1, cat. 2 factor 1.2, enz. Je ontvangt punten over maximaal de eerste 30
wegwedstrijden die je in één wegseizoen rijdt (1 februari t/m 1 oktober). Tot slot wordt het puntentotaal
nog door 3 gedeeld. Uitgangspunt bij deze telling is dat objectief een vergelijking wordt gemaakt tussen de
prestaties en presentie van renners over alle categorieën.
Plaats
Interclub
KNWU
SW, DK, NK
1
18
25
30
2
17
24
29
...
...
...
...
17
2
8
14
18
1
7
13
19
6
12
...
...
...
25
1
6
26
5
...
...
29
2
30
1
31
Bij gelijke stand in punten is het aantal hoogste klasseringen bepalend.
Heb je veel wedstrijden gereden en ook goede uitslagen gereden, dan maak je aan het eind van het seizoen
kans om met het prestatieklassement mooie prijzen te winnen.
De winnaar van het prestatieklassement krijgt een echte wisselbeker.
Wil je meedoen? Dan moet je zelf je uitslagen uiterlijk binnen 1 week na de wedstrijd per email naar het secretariaat sturen.
Op de website www.hsvdekampioen.nl
wordt het klassement bijgehouden en kan je zien
hoe je er voor staat.
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12. Cyclocross & veldrijden
Tijdens de herfst- en wintermaanden (oktober-december) kun je bij ons veldrijden. Centraal hierbij staat
deelname aan de ACC (Amsterdamse Cross Competitie). Deze competitie vindt elke zondag plaats tussen
half oktober en begin januari op veel locaties in de regio. Ook bij De Kampioen! Daarnaast is er jaarlijks het
clubkampioenschap en zijn er in de buurt leuke andere wedstrijden te vinden.
Zie ook www.amscrosscomp.nl
Ben je echt fanatiek, en heb je een jeugd wedstrijdlicentie, dan kun je deelnemen aan KNWU wedstrijden.
Deze zijn door heel het land. Kijk hiervoor op www.knwu.nl/veldrijden.
Ieder jaar doen een aantal (jeugd)leden mee aan het Nederlands Kampioenschap. Kortom, veldrijden is een
goede manier om je conditie op peil te houden en zelfs sterker te worden.
We bieden een gevarieerd trainingspakket aan:
- Techniektraining
- Looptraining
De techniektraining is elke zaterdag om 10:00 uur. Locatie: Valleiweg te Spaarnwoude.
De looptraining is elke woensdag om 18:00 uur. Locatie: Krantje Lek, Duinlustweg 22, 2051 AB Overveen.
Alle trainingen eindigen in de loop van januari zodat je aan de voorbereiding van je wegseizoen kunt beginnen.
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13. Organisatie jeugdactiviteiten
Als jeugdbestuur organiseren wij ieder seizoen diverse jeugdwedstrijden, maar ook andere activiteiten.
Hiervoor vragen wij ook de hulp van enthousiaste ouders, want zonder vrijwilligers kunnen we het niet
regelen. Dit is een belangrijk aspect om de continuïteit van ons jeugdwielrennen te waarborgen.

Organisatie van wedstrijden

Elk jaar organiseren we als jeugdbestuur op Wheelerplanet weer een aantal wedstrijden. Het Regio Kampioenschap, één of meerdere interclubwedstrijden, wederom de succesvolle Triple met BRC Kennemerland
en ASC Olympia en de Clubkampioenschappen (maart). Verder zullen we als HSV de Kampioen dit jaar ook
weer deelnemen aan het NK, de ploegentijdrit wedstrijd in Rijswijk en het NCK.

De Triple

Dit is een unieke driedaagse jeugdomnium georganiseerd met BRC Kennemerland en ASC Olympia. De wedstrijden worden verreden in één weekend op vrijdagavond (een punten-klimkoers bij BRC Kennemerland),
op zaterdag (individuele tijdrit bij HSV de Kampioen) en op zondag (een criterium bij ASC Olympia).

Jeugdweekend

Elk seizoen organiseert het jeugdbestuur een jeugdweekend (vanaf categorie 3). Tijdens zo’n weekend
worden natuurlijk mooie toertochten gereden, maar wordt ook met andere disciplines kennis gemaakt. Zo
maakten we voorgaande jaren een fietstocht naar Castricum waar het kamp gehouden werd of gingen we
met de auto naar YMCA in Leusden en maakten we een mooie toertocht over de Utrechtse Heuvelrug en
door de Gelderse Vallei. Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van een eigen bijdrage, de opbrengst van de Grote Club Actie in het voorgaande seizoen.

Grote club actie

Voor het 8e jaar op rij doen we mee met de Grote Club Actie. Elk jaar is er een leuke actie van de sponsor
om te stimuleren zoveel mogelijk loten te verkopen. Afgelopen jaar hebben we 418 loten verkocht en de
netto opbrengst was € 988,00. Weer een mooi bedrag wat gebruikt zal worden voor het jeugdweekend
2021.
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