ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017

www.runbikerungroningen.nl
duathlon.tritanium@gmail.com

Voorwoord
Beste deelnemer,
Ook dit jaar gaat G.S.T.V. Tritanium weer een mooie wedstrijd organiseren, wederom in samenwerking
met onze partner: de Zernike Campus Groningen. We hebben weer ons uiterste best gedaan om er
een fantastische wedstrijd van te maken.
Nieuw dit jaar in Groningen zijn de Run Bike Run series. Dit is een landelijke serie run bike run
wedstrijden, waar de top van Nederland bepaalt welk team zich dit jaar de beste mag noemen van
Nederland. In Groningen staat er een teamrelay op het programma: de deelnemers leggen na elkaar
een korte run bike run af, waarna ze het volgende teamlid aantikken. Sensatie en spektakel zijn dus
gegarandeerd!

In dit programmaboekje zal de meeste informatie staan over de wedstrijd op 24 september. Eventuele
wijzigingen komen op de website.
Tot de 24e!

Namens de Run Bike Run Commissie van G.S.T.V. Tritanium,
Thijs Wiggers,
Voorzitter Zernike Campus Run Bike Run
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1. Wedstrijdinformatie
De Zernike Campus Run Bike Run vindt plaats op 24 september op het Zernike terrein te Groningen.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Run Bike Run Commissie van G.S.T.V. Tritanium. Deze
commissie is tijdens de wedstijd ook het aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen.

1.1 Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is op de wedstrijddag geopend van 10.00 – 13.30 uur. Het secretariaat
bevindt zich in The Energy Barn, aan de Zernikelaan 17. Na het tonen van de NTB-licentie of ID-kaart
zullen de startnummers worden uitgereikt. Ook kunnen nieuwe deelnemers zich hier nog inschrijven
voor de Run Bike Run. LET OP: Teams die meedoen aan de Run Bike Run series moeten alle licenties
tegelijkertijd laten zien.

1.2 Afstanden
De afstanden voor de jeugdserie:
0,5 km lopen – 5 km fietsen – 0,5 km lopen.
De afstanden voor de recreantenserie:
5 km lopen – 18,5 km fietsen – 2,5 km lopen.
De afstanden voor de teamrelay van de Run Bike Run series:
2,5km lopen – 13,5 km fietsen – 1,25 km lopen.

1.3 Starttijden
De start is om 11.00 voor de jeugdserie. Om 12.00 start vervolgens de recreanten afstand. De start van
de Run Bike Run series mannen is om 14.00 en de vrouwen om 14.02. Het Parc Fermé opent voor alle
atleten om 10.00 en blijft tot 17.00 uur bewaakt.

1.4 Deelnemerskosten
Individueel:
Duo’s:
Jeugd:

€ 22,00
€ 30,00
€ 8,00

Indien u niet in bezit bent van een wedstrijdlicentie zijn de kosten per inschrijving € 7,75 hoger bij na
inschrijving. Dit is in verband met de daglicentie die de organisatie bij de NTB zal moeten aanvragen.
De voorinschrijving sluit op 17 september. Op de dag zelf is na-inschrijving mogelijk. De kosten
bedragen hiervoor € 5,00 extra. Hier kan alleen contant betaald worden!

1.5 Prijsuitreiking
De prijzen voor de jeugdserie worden uitgereikt voordat de sprintserie van start zal gaan. De prijzen
van de sprint afstand zullen worden uitgereikt zodra de tot eerste drie mannen en vrouwen bekend
zijn. De prijzen voor de Run Bike Run series worden zo snel mogelijk na de finish van het laatste team
uitgereikt.

1.6 Kaffee und kuchen
Traditioneel wordt er taart, koffie en thee verkocht op de evenementenlocatie. Vergeet dus niet om
contant geld mee te nemen!
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2. Parcours
2.1 Loopparcours
Het loopparcours bestaat uit een ronde van 1,25 km. Deze ronde wordt door de recreanten eerst 4x
gelopen en aansluitend aan het fietsen 2x. De deelnemers aan de Run Bike Run series lopen de ronde
eerst 2x en daarna 1x.
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2.2 Fietsparcours
Het fietsparcours is 4,5 km lang en zal door de recreanten 4x worden afgelegd en de Run Bike Run
series 3x. Let er hierbij op dat je zelf het aantal ronden telt!
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2.3 Jeugdparcours
De jeugd loopt in beide runs 0,5 km zoals hieronder aangegeven op de kaart.

De jeugd fietst 4 ronden van 1,25 km linksom.
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2.4 Parc Fermee en de straat voor de Energy Barn
Hieronder 2 afbeeldingen van het parc fermee en de Energy Barn. Zorg dat je voor de wedstrijd goed
weet waar je naartoe moet tijdens de wissel.
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3. Tijdschema
Volgens onderstaand schema zal de wedstrijd verlopen:
10.00 Opening Energy Barn
Zernikelaan 17
10.00 Opening inschrijfbureau
Zernikelaan 17
10.00 Opening Parc Fermé
11.00 Start jeugdserie
11.45 Prijsuitreiking jeugdserie
12.00 Start recreanten
13.30 Sluiting inschrijfbureau
13.50 Voorstellen deelnemers Run Bike Run Series
14.00 Start pasta party deelnemers
14.00 Start Run Bike Run Series mannen
14.02 Start Run Bike Run Series vrouwen
16.30 Finish laatste atleten
17.00 Prijsuitreiking
17.00 Sluiting Parc Fermé
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4. Parkeren en kleedruimte
Op het Zernikecomplex zijn er voldoende parkeergelegenheden. Wij raden u aan om de auto te
parkeren in het rood omcirkelde gebied. Vanaf hier is het een paar honderd meter lopen naar de start.
Naast de Energy Barn zelf kan niet geparkeerd worden!
Omkleed- en douchemogelijkheid is aanwezig in het sportcentrum van de ACLO. Tevens kan er in de
Energy Barn ook omgekleed (maar niet gedoucht) worden.
Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich in de Energy Barn aan de Zernikelaan 17.
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5. Wedstrijdreglement
Het wedstrijdreglement van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) is van toepassing tijdens de
wedstrijd. Het reglement is tevens terug te vinden op onze website www.runbikerungroningen.nl

5.1 Organisatie en algemene informatie
De Zernike Campus Run Bike Run wordt georganiseerd door G.S.T.V. Tritanium.

5.2 Omvang
De recreanten afstand zal bestaan uit 5 kilometer lopen, 18,5 kilometer fietsen en 2,5 kilometer
lopen.
De jeugd afstand zal bestaan uit ongeveer 0,5 kilometer lopen, 5 kilometer fietsen en 0,5 kilometer
lopen.

5.3 Datum
Het evenement vindt plaats op 24 september.

5.4 Locatie
De Zernike Campus Run Bike Run zal worden gehouden bij de Energy Barn, Zernikelaan 17 in
Groningen.

5.5 Start
De start voor de jeugdserie zal plaatsvinden om 11.00. Om 12.00 zal de recreanten serie starten. De
Run Bike Run series is om 14.00 voor de mannen en 14.02 voor de vrouwen.

5.6 Startformaliteiten
Het startbureau is op de wedstrijddag geopend van 10.00 tot 13.30 uur.
Na het tonen van de NTB-licentie of een legitimatiebewijs met foto zullen de wedstrijdbescheiden
worden uitgereikt.

5.7 Deelname
Deelname voor de sprint afstand staat open voor dames en heren, die in het bezit zijn van een geldige
licentie van de NTB, of een daglicentie (tegen betaling op het startbureau verkrijgbaar) en een geldig
legitimatiebewijs kunnen overleggen.
Deelneming geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie kan in geen enkel geval
verantwoordelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiend uit deelneming aan de Zernike Campus
Run Bike Run.

5.8 Inschrijvingen
Inschrijven kan via www.ntbinschrijvingen.nl.
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5.9 Groepsindelingen
Van de volgende groepen worden klassementen opgemaakt:
Heren Overall
Dames Overall
Run Bike Run series mannen
Run Bike Run series vrouwen

5.10 Algemene gedragsregels
Bij Triathlon, Duatlon, Aquatlon en andere multi-sport evenementen zijn veel deelnemers betrokken.
Wedstrijdtactiek maakt deel uit van de interactie tussen deelnemers. Deelnemers dienen:
- te allen tijde sportiviteit te betrachten;
- verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen veiligheid en die van anderen;
- het NTB-wedstrijdreglement te kennen;
- zich te houden aan de verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersregelaars en aan de
aanwijzingen van wedstrijdofficials op te volgen;
- andere deelnemers, officials, vrijwilligers, en toeschouwers te behandelen met respect en
beleefdheid;
- het gebruik van onheus taalgebruik achterwege te laten;
- de wedstrijdleiding te informeren bij terugtrekking uit de wedstrijd.

5.11 Doping
De NTB veroordeelt het gebruik van middelen die kunstmatig prestaties bevorderen. Deelnemers
dienen het dopingreglement van de NTB na te leven en worden geacht kennis te hebben genomen van
de hierin opgenomen bepalingen, inclusief de geldende lijst van niet-toegestane middelen.

5.12 Waarschuwingen en officials
Het is verboden te stayeren in de wedstrijd. De bestrafte atleet dient te stoppen in de eerste strafbox
en wacht daar gedurende een periode afhankelijk van de afstand van de wedstrijd; 1 minuut bij een
sprintwedstrijd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het stoppen in de strafbox. Bij verzuim
hiervan volgt diskwalificatie. Een tweede overtreding van het stayerverbod leidt tot diskwalificatie bij
wedstrijden over de standaard afstand of korter.
Officials kunnen een overtreding aangeven via:
- het laten klinken van een fluitsignaal en/of
- tonen van een gele of rode kaart en/of
- roepen van het startnummer van de deelnemer.
Aan het niet waarnemen van een rode kaart of een eventueel fluitsignaal of het roepen van het
startnummer kan door een deelnemer niet worden geconcludeerd dat geen overtreding is
geconstateerd.
Procedure na diskwalificatie
Een deelnemer mag de wedstrijd afmaken, als hij van een official een diskwalificatie heeft
ontvangen. De deelnemer kan in beroep gaan tegen deze diskwalificatie overeenkomstig de
voorschriften van het wedstrijdreglement.
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5.14. Limieten
Aan deze wedstrijd zit geen tijdslimiet.

5.15 Wedstrijdnummers
De wedstrijdnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd (geen losse hoekpunten) en als
volgt te worden gedragen:
- bij het lopen op de borst;
- bij het fietsen op de rug;
Het op enige wijze veranderen van de nummers (bijv. het afplakken van de sponsornaam) leidt tot
diskwalificatie. De wedstrijdnummers kunnen tot 1 uur na het verstrijken van de eindlimiet worden
ingeleverd.

5.16 Lopen
De route wordt door middel van borden en pijlen op de weg aangegeven.
Er is éen verzorgingspost tijdens het lopen.
Eigen verzorgingsmiddelen mogen alleen in het daarvoor aangegeven gebied (bij de verzorgingspost)
worden aangereikt. Buiten dit gebied is verzorging niet toegestaan.
Het is verzorgers niet toegestaan zich in wisselzones te bevinden.
Het afsnijden van bochten en het lopen door bermen is niet toegestaan.
De deelnemer:
- mag lopen of wandelen;
- mag niet kruipen;
- mag niet lopen met ontbloot bovenlichaam.
Veiligheidsrichtlijnen
De verantwoordelijkheid om het juiste parcours te volgen ligt bij de deelnemer. Een deelnemer die
naar de mening van officials een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan verwijderd worden uit de
wedstrijd.
Niet-toegestane materialen
- Breekbare materialen (b.v. glazen bidons), zijn niet toegestaan.
- De deelnemer mag op geen enkel deel van het loopparcours zonder schoenen lopen.

5.17 Fietsen
Afstanden worden door middel van borden aangegeven.
Het is een deelnemer niet toegestaan om:
- op enige wijze een andere deelnemer te hinderen;
- te fietsen met ontbloot bovenlichaam;
- een deel van het fietsonderdeel af te leggen zonder fiets.
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Gevaarlijk weggedrag
Een deelnemer is verplicht om de verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersregelaars te
volgen tenzij een official andere instructies geeft. Een deelnemer die naar de mening van officials een
gevaar voor zichzelf of anderen oplevert, kan worden gediskwalificeerd en worden verwijderd uit de
wedstrijd.
Stayeren
Onder stayeren dient te worden verstaan het voortdurend handhaven van een afstand van 12 meter
van de voorkant van de fiets van de voorganger tot de voorkant van de eigen fiets, behoudens het
bepaalde elders in dit artikel.
Stayeren is niet toegestaan.
In wedstrijden waar het stayerverbod geldt, geldt dat:
- Stayeren achter een andere deelnemer of motorvoertuig verboden is;
- Deelnemers pogingen van andere deelnemers tot stayeren moeten afwijzen.
- Een deelnemer mag iedere positie op het parcours gebruiken mits hij/zij als eerste in die positie
komt zonder daarbij in contact te komen met anderen. Als een positie wordt ingenomen moet de
deelnemer voldoende ruimte voor anderen overlaten zodat die normaal kunnen bewegen zonder in
contact te komen. Om in te halen moet er eerst genoeg ruimte beschikbaar zijn.
Fietsstayerzone
De afmetingen van de stayerzone zijn voor alle deelnemers een rechthoek van 12 meter lang en 3
meter breed. Het centrum van de 3 meter wordt gemeten van de achterkant van het achterwiel. Een
deelnemer mag de stayerzone van een andere deelnemer betreden maar dient zich vooruit te
verplaatsen in deze zone. De inhaal -manoeuvre mag maximaal 30 seconden in beslag nemen.

Inrijden fietsstayerzone
Een deelnemer mag de stayerzone (onderhevig aan oordeel van officials) in de volgende situaties
inrijden:
- om veiligheidsredenen;
- bij een verzorgingspost;
- bij de in- of uitgang van een wisselzone;
- bij een scherpe bocht;
- als wedstrijdofficials in dat deel van het parcours vanwege nauwe wegen, werkzaamheden,
omleidingen of andere veiligheidsredenen het stayerverbod hebben opgeheven.
Inhaaldefinitie
Een deelnemer is ingehaald wanneer het voorwiel van een andere deelnemer voor zijn/haar voorwiel
is. Eenmaal ingehaald dan moet de ingehaalde deelnemer direct uit de stayerzone verdwijnen van de
leidende deelnemer.
Materiaal
Een fiets dient te voldoen aan de volgende karakteristieken:
- bij wedstrijden en/of evenementen dient het fietsframe traditioneel van vorm te zijn, b.v. gebouwd
rond een diamantvorm of drie rechte of spits toelopende buiselementen die rond, ovaal, plat,
druppelvormig, of anders gevormd zijn;
- de fiets mag niet meer dan twee (2) meter lang en vijfenzeventig (75) centimeter breed zijn;
- de afstand van grond tot het centrum van de trapas moet minimaal vierentwintig (24) centimeter
zijn;
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- het zadel mag bij een verticale lijn vanaf het voorste zadelpunt niet meer dan vijf (5) centimeter
voor en ook niet meer dan vijftien (15) centimeter achter uitsteken ten opzichte van de verticale lijn
die door het centrum van de trapas loopt. Het moet onmogelijk zijn om tijdens de wedstrijd de
zadelstand te wijzigen tot voorbij deze denkbeeldige lijnen tijdens de wedstrijd;
- de afstand van de verticale lijnen tussen het centrum van de trapas en die van de as van het
voorwiel moet tussen de vierenvijftig (54) centimeter en vijfenzestig (65) centimeter bedragen.
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor zeer grote of zeer kleine mensen;
- opzetelementen (kappen, schermen of kuipen) om de luchtweerstand te verminderen zijn
verboden;
- een wiel mag niet voorzien zijn van wat voor element ook dat de voortbeweging zou kunnen
versnellen;
- het stuur moet met (sier)doppen zijn afgesloten. Stuur en opzetelementen dienen stevig vastgezet
te worden en wielen mogen geen slagen hebben;
- ieder wiel moet voorzien zijn van een goed werkende rem. Een uitzondering op deze regel geldt
voor niet-racefietsen.
Een niet traditionele of ongebruikelijke fiets of uitrusting is niet toegestaan tenzij goedkeuring is
gekregen van de wedstrijdleider vóór de start van de wedstrijd.
Helmen
Het dragen van, door een officieel erkende onderzoeksinstantie, goedgekeurde fietshelm is verplicht.
Helmplicht bij het fietsen op de wedstrijdlocatie (dus ook voor en na de wedstrijd, dus ook bij het infietsen helmplicht!)
Helmaanpassingen
Aanpassingen aan de helm zijn verboden. Deelnemers moeten altijd hun helm, inclusief gesloten
veiligheidssluiting, dragen als zij de fiets bij zich hebben. Dit is vanaf het moment dat zij hun fiets uit
het rek halen bij aanvang van het fietsen tot en met het terugzetten van de fiets in het rek na het
fietsen.
Niet-toegestane materialen
Breekbare materialen (b.v. glazen bidons) zijn niet toegestaan, evenals headsets en koptelefoons.

5.18 Wijzigingen
De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de wedstrijd te
stoppen of het parcours op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

5.19 Protesten
Een protest kan worden ingediend tegen:
- het gedrag van een deelnemer,
- een wedstrijdofficial of
- de voorwaarden van de wedstrijd.
Een deelnemer mag een protest indienen bij de consul mits het feit nog niet eerder is geconstateerd
door een official en de wedstrijdleider hierover heeft geoordeeld.
Protesten gedurende de wedstrijd
Een deelnemer die een protest indient tegen een andere deelnemer of een official, dient dit
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schriftelijk te doen binnen dertig (30) minuten na zijn finish bij de consul.
Protesten met betrekking tot tijdwaarneming
Protesten met betrekking tot een fout in de tijdwaarneming dienen binnen dertig (30) minuten na
het bekendmaken van de officieuze uitslagen bij de consul worden ingediend. Een deelnemer kan
schriftelijk protest indienen tegen de officiële uitslagen binnen veertien (14) dagen na publicatie
hiervan bij het bestuur van de NTB.
Protest algemeen
Een bedrag van €25,00 moet tegelijk met het indienen van het protest worden betaald. Het bedrag
wordt terugbetaald als het protest is toegekend. Een protestformulier kan worden verkregen bij de
consul. Op het formulier moet zijn aangegeven:
- welke regel overtreden zou zijn;
- plaats en tijd (bij benadering) dat de regel zou zijn overtreden;
- personen die betrokken waren bij de vermeende overtreding;
- een verklaring van de vermeende overtreding indien mogelijk met een tekening;
- namen en handtekeningen van getuigen van de vermeende overtreding.
Protest procedure
Indien een protest wordt ingediend, wordt de hierna beschreven procedure gevolgd:
Protesten moeten, ondertekend door de protesterende partij, schriftelijk worden ingediend bij de
consul binnen de tijdslimieten zoals deze hiervoor in zijn beschreven.
Protesten worden kenbaar gemaakt aan de deelnemer(s) en official(s) voorafgaand aan de zitting.
Tijd en plaats van de protestjuryvergadering wordt door de wedstrijdleider en bij diens ontstentenis
door de consul tijdig bekendgemaakt.
De indiener van het protest en de beklaagde en/of hun vertegenwoordiger dienen aanwezig te zijn.
Als de indiener van het protest niet aanwezig is, kan de hoorzitting worden uitgesteld of worden
geannuleerd. De protestjury bepaalt of de afwezigheid al dan niet geoorloofd is.
Indien één van de partijen afwezig is tijdens de hoorzitting, kan de protestjury onverminderd tot een
beslissing komen.
Beide partijen mogen zich laten vertegenwoordigen als dit is goedgekeurd door de
protestjuryvoorzitter.
De hoorzitting is niet toegankelijk voor derden.
De protestjuryvoorzitter leest het protestformulier voor.

De indiener van het protest en de beklaagde wordt voldoende tijd gegeven om elk hun standpunt
van het incident te geven.
Getuigen (twee voor iedere partij) hebben 3 minuten spreektijd per persoon.
De protestjury hoort alle partijen en velt een oordeel op basis van enkelvoudige meerderheid van
stemmen.
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De uitspraak wordt aansluitend op de zitting, schriftelijk, aan partijen medegedeeld.

5.20 Wedstrijdleiding
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. De eventuele beslissingen
hieruit voortvloeiend zijn bindend.
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6. Run Bike Run series
Hieronder staan een aantal belangrijke zaken voor de Run Bike Run series op een rij.

-

Het format is een teamrelay. De mannen starten met maximaal 4 deelnemers en de
vrouwen met maximaal 3 deelnemers.

-

De afstanden zijn 2,5km lopen, 13,5km fietsen en 1,25 km lopen.

-

De wedstrijd is non-stayer, dus dat betekent dat tijdritfietsen en ligsturen zijn
toegestaan.

-

Startnummers kunnen afgehaald worden tot 13.30, waarbij de licenties inclusief pasfoto
van alle atleten moet worden getoond. Tot dan kan er ook nog 1 wijziging aangebracht
worden in de opstelling van het team.

-

De mannen starten om 14.00, de vrouwen om 14.02. Om 13.50 worden alle atleten van
de eerste ‘leg’ bij de start verwacht voor het voorstellen van de teams.

-

Indien een team met een atleet minder start, mag het team vertrekken op het moment
dat de laatste atleet uit ronde 1 gewisseld is naar de tweede atleet, +30 seconden.

-

Op het moment dat een atleet uitvalt, mag de volgende atleet starten als de laatste
atleet van de desbetreffende ‘leg’ is gepasseerd +30 seconden. Achteraf krijgt de
uitgevallen atleet een vervangende tijd van de langzaamste tijd+30 seconden en worden
de uitslagen gecorrigeerd.
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7. UMCG Kanker Researchfonds
Dit jaar ondersteunt de Zernike Campus Run Bike Run het UMCG Kanker Researchfonds. Deze
organisatie doet onderzoek naar de verschillende vormen van kanker en de bestrijding daarvan. In
samenwerking met het UMCG Kanker Researchfonds hebben we gekozen om ons speciaal te richten
op de jongeren met kanker.
Je staat er niet altijd bij stil, maar sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je kanker hebt
gehad, dan is het extra belangrijk dat je kunt blijven sporten!
Het UMCG doet er met het UMCG Kanker Researchfonds veel aan om jongeren hierbij te helpen, en
wij helpen graag een handje mee!
Wij willen aandacht en geld vragen voor het project Cancer Survivor, dat jongeren tijdens en na
kanker betere kansen geeft! Daarom gaan wij de uitdaging aan om geld in te zamelen.
Wij doen dit door de Zernike Campus Run Bike Run, op 24 september 2017, te promoten. Dit is een
wedstrijd over 5km hardlopen, 20km fietsen en daarna nog 2,5km hardlopen. Een mooie uitdaging
om mee te doen en nog mooier als u een bijdrage wil doneren om jongeren een betere kwaliteit van
leven te geven na hun ziekte!
Met jouw bijdrage help je zieke en genezen jongeren met kanker om te blijven sporten. Wil of kun je
niet meedoen met de wedstrijd? Steun dan onze actie met een gift.
Doneren kan via de volgende link: https://www.geef.nl/nl/actie/zernike-campus-run-bike-run2017/donateurs
Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage!
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8. Podium 2016
Heren:
1. Coen de Wit
2. Armand van der Smissen
3. Joep Staps

Dames:
1. Stefanie Bouma
2. Machteld Mulder
3. Anouk Trooster
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9. Checklist
Algemeen:
- NTB licentie
- Kleding
- Handdoek wisselzone
- Startummerband + speldjes
- Telefoon
- Horloge
- Geld
Wedstrijd:
- Schoenen
- Elastische veters
- Fiets
- Helm
- Wielerschoenen
- Bidons
- Voeding
Extra:
-

Tape
Zonnebril
Fietspomp
Reserve bandje
Multitool
Sokken
Talkpoeder
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10. Dankwoord
Wij als organisatie willen iedereen bedanken die meehelpen om dit evenement mogelijk te maken.
Zonder de verkeersregelaars, sponsoren en vrijwilligers was dit niet gelukt.
In het bijzonder onze partner: Zernike Campus Groningen
Onze overige sponsoren:

Dijkmansport
Il Lago

De tijdwaarneming:

Sportscom

En de organisatie:

Edwin Dasselaar
Ernst van Bergen
Jolanda Scholtens
Anne Wouda
Thijs Wiggers

Partner & sponsoren
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