
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

14 September 2018 
Communiqué nr.: 6   
 

 
Communiqué of the Commissaires 

Etappe 4 / stage 4 14 September 2018 Nijverdal - Duiven 
 
Because of a crash in the last 3 km, all riders affected are credited with the time of the bunch. 
 
Because of a technical problem in the last 3 km, rider 115 is credited with the time of the bunch. 
 
 

 
 

Communiqué of the Organiser 

Etappe 5A / stage 5A 15 September 2018 Offenbeek - Offenbeek 
 

1. Presentielijst / Attendance List 
Het tekenen van de presentielijst gebeurt tussen 9:15 en 9:45 
Signing of the attendance list will take place at from 9:15 until 9:45 a.m.. 
 

2. Start 
Het neutraal vertrek is om 10:00 vanaf Keulseweg in Offenbeek. 
De officiële start vindt plaats na een neutralisatie van 1.1 km. 
De afstand is 100.9 km (39.7 + 10.7 + 40.8 + 10.7 km). 
The unofficial start is at 10:00 noon from Keulseweg in Offenbeek. 
The official start will take place after a neutral zone of 1.1 km. 
The distance is 100.9 km  (39.7 + 10.7 + 40.8 + 10.7 km). 
 

3. Sprints 
Bonification Sprint at 50.4 km at 2nd passing of the finish line 2 laps to go 
 

4. Parcours / Course 
Het parcours bestaat uit een grote lus (vanaf Offenbeek langs Swalmen, Brüggen, Bracht, Belfeld, 
Offenbeek) en een kleine lus (Offenbeek – Belfeld – Offenbeek). De kleine lus is een onderdeel van de 
grote lus. We rijden achtereenvolgens: een grote lus, een kleine lus, een grote lus en een kleine lus. 
The course includes a long loop (from Offenbeek to Swalmen, Brüggen, Bracht, Belfeld, Offenbeek)  and a 
short loop (Offenbeek – Belfeld – Offenbeek). Note that the small loop is part of the big loop. The course 
consists of: a long loop, a short loop, a long loop and a short loop. 
 

5. Verzorging / Feeding zone 
De verzorging vindt plaats op: / The feeding zone is situated at:  Rijksweg, Reuver  na/after 57.3 km. 
 
 

  



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

Etappe 5B / stage 5B 15 September 2018 Offenbeek Time Trial 
 
6. Transponders 

Denk eraan dat de transponders op de juiste wijze aan de voorvork van de tijdritfiets gemonteerd zijn. 
Please check that all riders have their transponder properly mounted at the forefork of their time trial bike.  
 

7. Fietscontrole / Bike Check 
Renners moeten zich uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd melden op de startlocatie voor fietscontrole en 
voor het tekenen van de presentielijst. Vanaf 13:30 is er de mogelijkheid voor een precheck. 
Riders have to report for bike check and signing of the attendance list in the start area, at the latest 15 
minutes before their start time. Pre-checks are possible from 1:30 p.m.  
 

8. Parcours / Race Course 
Vanaf 13:30 uur is het parcours vrij om te verkennen, tot 14:00 uur. Vanaf 14:00 tot 15:00 uur wordt op 
het parcours een tijdrit gereden in het kader van de tijdritcompetitie voor Junioren en Nieuwelingen 
(M/V). 
From 1:30 p.m. the course is free from traffic and available for the riders to explore until 2:00 p.m.. From 
2:00 until 3:00 a time trial for Junior and U17 riders (M/F) will be held on the same circuit. 
 

9. Start 
De eerste start is om 15:00; de afstand is 9.3 km. Het startinterval bedraagt 1 minuut voor alle renners. De 
startlijst die op 14 september gepubliceerd is, is een voorlopige lijst. Alleen als na etappe 5A een andere 
renner de leider is in het algemeen klassement als de huidige leider, dan zal die renner als laatste starten. 
De starttijden van de andere renners blijft ongewijzigd. 
The first start is at 3:00 p.m.; the distance is 9.3 km. The starting interval is 1 minute for all riders. The start 
list as published on September 14th is provisional. If after stage 5A, another rider is the leader of the 
general individual classification than the current leader, then he will start last. The starting times of the 
other riders will not change. 
 

10. Tijdwaarneming / Timing 
Tussentijden worden opgenomen na 4.7 km (nog 4.6 km). Alle tijden en tussentijden worden omgeroepen 
op Radio Tour en live gepubliceerd op www.cyclingonline.info/results. 
Intermediate Times will be recorded at 4.7 km (4.6 km to go). Radio Tour will announce the final times, and 
intermediate times. Moreover, all times will be published live at www.cyclingonline.info/results. 
 

11. Contact 
Voor vragen kunt u terecht in de permanences of per e-mail op thijs.rondhuis@gmail.com. Voor dringende 
zaken is de organisatie telefonisch bereikbaar op nummer 06-22900131.  
Voor vragen over de accommodatie kunt u contact opnemen met Margriet Roelofsen op 06-22690334. 
For all questions please report at the permanences of the stages or per email at thijs.rondhuis@gmail.com. 
For urgent matters, the organisation can be reached by phone: +31 622 900 131, 24 hours per day.  
For questions about the accommodation, please contact Margriet Roelofsen at +31 622 690 334. 
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