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1. Inleiding 
 
Dit is het veiligheidsplan voor de 71e BESTRONICS Acht van Bladel die dit jaar van 24 tot en met 26 
juni 2022 wordt verreden. 
Het evenement bestaat uit een driedaagse etappewedstrijd voor junioren over 4 etappes. 
 
Op vrijdag 24 juni 2022 zal voor de 71e keer het startschot worden gegeven voor de Acht van Bladel, 
hierna genoemd “Acht van Bladel”.  

In dit plan vindt u een algemene beschrijving van de beveiliging- en veiligheidsvoorzieningen 
die voor dit evenement zijn getroffen. 

2. Organisator 
 
Het wielerevenement wordt georganiseerd door Stichting Wielerevenementen Bladel. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter  Hans Dorscheidt +31 (0)6-15035972 (verantw. voor calamiteiten, zie Hfst 10) 
Secretaris  Jolanda Maton +31 (0)6-29753093 
Penningmeester  Ton Gijsbers +31 (0)6-51536198 
Koersdirecteur en  
Safety Manager Richard van Hout +31 (0)6-27206525 (verantwoordelijke veiligheid, zie Hfst 10) 
Team-coördinator  Tom Schellekens +31 (0)6-50806996 
Public Relations Susanne Groeneveld  +31 (0)6-33702021 
Adviseur Jos van Ham +31 (0)6-27578975 
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3. Programma 2022 
  

Vrijdag 24 juni 2022 

13.00 uur  Permanence open in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel.  

14.00 uur  Uitreiken accreditaties en dergelijk direct bij aankomst bij permanence. 

14.15 uur  Juryvergadering in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC BLadel 

15.15 uur  Ploegleidersvergadering in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel 

15.15 uur Start voorprogramma van de ploegenprestentatie 

15.45 uur Ploegenpresentatie op de Markt voor het gemeentehuis 

17.00 uur Tekenen junioren bij Postelhof. Tevens is hier verzetscontrole en opstellen peloton. 

17.30 uur Ploegleidersauto's opstellen op in de Van Dissellaan. 

18.00 uur 
Geneutraliseerd vertrek naast het gemeentehuis van Bladel, vanaf Postelhof, Markt, 
Europalaan, rechtdoor Bredasebaan. 

18.01 uur 
Officieel vertrek 1e etappe 71e Acht van Bladel ongeveer 500 meter na Bossingel op 
de Bredasebaan (108,6 km). 

18.48 uur Eerste doorkomst bij finish junioren. (1e TUSSENSPRINT) 

19.40 uur Tweede doorkomst bij finish junioren. (2e TUSSENSPRINT) 

20.35 uur Aankomst 1e etappe 71e Acht van Bladel, Ronddeel 12, 5531 AH Bladel 

20.45 uur Huldiging direct na finish van de 1e etappe 71e Acht van Bladel. 
  

Zaterdag 25 juni 2022 

LIEROP:  

12.00 uur Afsluiten Heieind, te Lierop. In verband met opstellen van ploegen en start. 

11.00 uur Permanence: Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop 

12.00 uur Juryvergadering, anders Nirwana, Meervensedijk 4, Lierop. 

12.30 uur 
Tekenen junioren zal gebeuren door het presenteren van de renners als ploeg. Renners 
tekenen zelf niet. Jury tekent af welke renners er zijn op basis van rugnummer. Dit zal 
gebeuren in de buurt van Heieind, Lierop en tevens verzetscontrole. 

13.30 uur Start 2e etappe 71e Acht van Bladel voor Junioren (120,0 km) in Lierop. 

14.30 uur  Afbreken start en openstellen van alle wegen. 

15.31 uur Eerste doorkomst 71e Acht van Bladel op het Ronddeel te Bladel. 

15.49 uur 
Tweede doorkomst 71e Acht van Bladel tevens DERDE TUSSENSPRINT voor junioren op 
het Ronddeel te Bladel. 

16:08 uur Derde doorkomst 71e Acht van Bladel 

16.26 uur Aankomst tweede etappe 71e Acht van Bladel. 

16.36 uur Huldiging 10 minuten na de finish van de tweede etappe 71e Acht van Bladel. 

17.30 uur Uitslag beschikbaar in kleine jurywagen nabij de finish. 
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Zondag 26 juni 2022 

08.30 uur 
Permanence open in kleine witte jurywagen op parkeerterrein bij Ronddeel t.o.v. Start 
en Finish te Bladel. 

08.30 uur Juryvergadering in Ronddeel 12 te Bladel. 

09:10 uur Tekenen junioren, dit zal gebeuren in de nabijheid van de start/finish op het Ronddeel. 

09:10 uur Opstellen ploegleidersauto's op Postelweg. 

09.30 uur Start 3e etappe Acht van Bladel vier omlopen (94,6 km). 

09.56 uur    Eerste doorkomst 3e etappe Acht van Bladel. (TUSSENSPRINT) 

10.25 uur    Tweede doorkomst 3e etappe Acht van Bladel. 

11.03 uur Derde doorkomst 3e etappe Acht van Bladel 

11.42 uur Aankomst 3e etappe 71e Acht van Bladel. 

11:50 uur Direct huldiging na de finish van de 3e etappe junioren. 

12.30 uur Uitslag derde etappe beschikbaar in kleine jury bus nabij de finish. 

15.00 uur Start 4e etappe Acht van Bladel - Individuele tijdrit (8,6 km). 

 Ploegleidersauto's opstellen Tussen BP-station (Postelweg - Mastbos). Ploegleiders 
komen over de finish en stellen opnieuw op. 

16.40 uur Vertrek laatste renner. 

17.10 uur Huldiging 15 minuten na aankomst laatste renner junioren op het podium. 

18.00 uur Uitslag beschikbaar in kleine jury bus nabij finish. 
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4. Risicoanalyse 
 
4.1. Publieksprofiel: 
Wij attenderen ploegen erop dat binnen de bubbels alleen renners, begeleiders, de organisatie en 
juryleden welkom zijn.   
 
4.2. Activiteitenprofiel: Sportevenement en dan specifiek wegwielrennen. 
Afhankelijk van de wedstrijden duren deze tussen de dertig minuten en drieënhalf uur. 
Het publiek is toeschouwer. 
4.3. Ruimtelijk profiel: Het is een buitenlocatie. De locaties zijn tijdelijk specifiek ingericht voor deze 
evenementen.  
Voor de omwonenden is de bereikbaarheid naar hun woning tijdelijk verhinderd.  
Voor deelnemers zijn voldoende parkeergelegenheden. 
 
Op basis van het bovenstaande profielen worden de mogelijke risico’s benoemd en scenario’s 
beschreven om deze risico’s te beperken. 
Dit is in vier stappen opgesteld: 
 

4.4. Activiteiten die gezamenlijk plaatsvinden  
Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten die plaatsvinden tijdens het evenement 
gevaar 1: bewoners aan het plaatselijke parcours; bereikbaarheid, onwel worden. 
gevaar 2: ongeval, brand of andere calamiteit op parcours. 
 

4.5. Gevaren voor personen  
Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar 
gevaar 1: bewoners die aan het parcours wonen en als gevolg van de wedstrijden slecht bereikbaar 
zijn. Of bezoekers die bij bewoners op bezoek willen. 
gevaar 2: renners en inwoners die aanwezig zijn op het parcours waar een ongeval, brand of andere 
calamiteit ontstaat. 
 

4.6. Genomen voorzorgsmaatregelen 
Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen 
Oplossing gevaar 1: Inwoners krijgen een week van tevoren een brief met daarin het programma en 
worden erop gewezen dat ze op bepaalde tijden niet makkelijk met de auto bij hun huis kunnen 
komen. Verkeersregelaars ter plaatse zijn geïnstrueerd hoe te handelen.  Ten alle tijde mogen de 
bewoners niet tegen de renners in rijden. In sommige gevallen zal men zodra het peloton is 
gepasseerd met de renners mee kunnen rijden MAAR dit beslist ALTIJD de plaatselijk 
verkeersregelaar(s) die de situatie ter plekke het beste kan beoordelen. Dit geldt ook voor eventuele 
bezoekers die naar bewoners willen op het plaatselijk parcours.  
Is er een ambulance nodig voor een bewoner (onwel geworden of iets dergelijks) aan het parcours 
zal te allen tijde het parcours vrij worden gemaakt zodat deze bewoner direct kan worden afgevoerd 
naar het ziekenhuis. De wedstrijd zal tijdelijk of geheel worden gestaakt en de verkeersregelaars 
zullen de wegen direct openstellen voor de ambulance. Middels de jury in de wedstrijd zal direct 
met de speaker contact gezocht worden om een het ander bekend te maken via de geluidsomroep. 
Oplossing gevaar 2: Verkeersregelaars zijn geïnstrueerd hoe te handelen in gevaarlijke situaties, alle 
hulpdiensten worden direct doorgelaten, zodat deze naar de plek des onheils kan begeven. Speaker 
kan waarschuwen, wedstrijdleiding kan via radio en telefoon maatregelen treffen. Rondearts en 
EHBO verzorgen zo nodig de eventuele gewonden. Zo nodig wordt kan de wedstrijd worden 
stilgelegd. 
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Verder wordt er in de plaatselijk weekbladen tijdig (PC55) en op internet wordt aandacht 
geschonken over de tijden van het programma van het evenement zodat mensen hier kennis van 
kunnen nemen. 

5. Safety managers en finishstraat volgens UCI-richtlijnen per 1 april 2021 
Per 1 april 2021 heeft de UCI een nieuwe richtlijn(en) ingesteld op het gebied van de 
veiligheid; de organisatie is verplicht een Safety manager aan te stellen. Bij ons is de 
koersdirecteur tevens Safety manager. Voor de finishstraat is het hoofd van de werkploeg 
verantwoordelijke en aanspreekpunt (in samenspraak met de Safety manager). Hij staat in 
contact met de Safety manager. 
Verder heeft de UCI verplicht gesteld dat de finishstraat aan bepaalde veiligheidseisen 
voldoet. Volgens deze richtlijnen dienen er hekken komen; 300 meter voor de finish en 100 
meter na de finish. 
Wij kunnen voor de finish echter maar 200 meter hekken plaatsen omdat de straat niet 
langer is, na de finish wordt er 100 meter hekken gezet. We gaan vanwege de veiligheid de 
spandoeken op de hekken vervangen door kanaalplaat. 

6. Overige riscio’s 
Bommelding; 
Een bommelding kan op verschillende manieren binnenkomen. Te allen tijde 112 bellen. Zo 
nodig wordt de wedstrijd direct stilgelegd. Dit beslissen de wedstrijdleider van de wedstrijd 
in overleg met de politiecommandant en koersdirecteur. 
Gebeurd dit op het afwachtingsparcours beslist de voorzitter van de jury ter plaatse of de 
wedstrijd wordt stilgelegd. Verkeersregelaars laten de hulpdiensten direct door. 
Brandmelding; 
Bij het ontdekken van brand. Te allen tijde 112 bellen. Zo nodig wordt de wedstrijd direct 
stilgelegd. Dit beslist de wedstrijdleider van de wedstrijd in overleg met de 
politiecommandant en koersdirecteur. 
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7. Locaties  
Algemeen overzicht locaties Bladel 
 

 
 
 
Belangrijke locaties Lierop, zaterdag 25 juni 2022 
Start opstellen  :  Heieind, te Lierop 
Verzetscontrole:  Heieind, te Lierop.  Vanaf 13:00 uur 
Permanence bij het Nirwana, Meervensedijk 4, te Lierop 
 
Route naar Heieind 
Het Heieind zal tussen 12.00 en 13.30 een éénrichtingsweg zijn van Hanekampweg naar 
Meervensedijk. 
Alle deelnemende voertuigen kunnen via Meervensedijk rechtsaf, Hanekampweg rechtsaf naar 
Heieind rijden. 
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8. Beveiliging, o.a. wegafsluitingen en verkeersmaatregelen 
Hieronder volgt een overzicht van de wegafsluitingen en verkeersmaatregelen. 

8.1 Verkeersmaatregelen  
Markt:  Op vrijdag 24 juni zal de Markt grotendeels worden afgesloten i.v.m. opbouwen podium 
i.v.m. voorprogramma en ploegenvoorstelling. En verder voor parkeerruimte voor 10 politiemotors 
en commandowagen, twee ambulances en 15 auto’s van de organisatie en enkele voertuigen voor 
de KNWU. 
 
Auto’s: Deze worden via omleidingsborden tijdig geattendeerd op hinder i.v.m. wielerwedstrijd (zie 
plattegrond) 
Gelieve auto’s buiten het parcours te plaatsen of in de binnenring van het parcours. 
De organisatie ziet erop toe dat zo veel als mogelijk auto’s buiten het parcours of in de binnenring 
van het parcours worden geplaatst. 

Plaatselijk parcours voor 1e etappe vrijdag, i.v.m. opbouwen parcours op het Ronddeel: 
Vrijdag 24 juni (gedeeltelijk) afsluiting Ronddeel vanaf 12.00 uur. 
Stopborden met dranghekken:   
1. Hoek Franse Hoef – Ronddeel 
2. Hoek Ronddeel – Postelweg 

Omwonenden: 
De volgende wegen zijn afgesloten voor verkeer 
Op vrijdag 24 juni 2022 ALLEEN RONDDEEL van 17.00 – 20.30 uur 1e etappe junioren, zowel 
doorkomst als aankomst op Ronddeel. 
Zaterdag 25 juni 2022 tussen 14.45 en 17.00 uur ALLEEN RONDDEEL i.v.m. doorkomst en aankomst 
2e etappe junioren. 
Zondagmorgen 26 juni 2022 ALEEN RONDDEEL tussen 8:30 en 12.15 uur i.v.m. doorkomst en 
aankomst 3e etappe junioren. 
Zondagmiddag 26 juni 2022 Ronddeel, Postelseweg, Zwartakkers, Franse Hoef, De Hoef, 
Willibrorduslaan, Reuselsedijk, Busschoor, Rouwenbogt en Raamloop van 14.00 – 17.15 uur i.v.m. 
tijdrit (4e etappe) junioren. 
 
Bij nood alleen toegang voor aanwonenden maar dan alleen in samenspraak met verkeersregelaar 
en alleen in de rijrichting die de renners maken. Indien de veiligheid van de renners hierdoor niet in 
gevaar komt. 
Buiten deze tijdzone zal er hinder voor het verkeer zijn.  
De adviessnelheid tijdens deze dagen zal aangepast worden naar 30km/u. 
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8.2 Veiligheidsborden bij wegversmallingen en gevaarlijke punten 
 

Daarnaast gebruiken we onderstaand oranje-borden bij wegversmallingen en gevaarlijke punten  
Ter beveiliging/bescherming van renners en begeleiders worden op zichtbare afstand bij 
wegversmallingen en gevaarlijke punten oranje-signaleringsborden geplaatst (model als 
onderstaand). 
 

                                      
 
 

8.3 Opbouw en afbreken parcours 

Aanleveren materiaal wielerevenement; 
Donderdag 23 juni is enige verkeershinder mogelijk op het Ronddeel ter hoogte van 
Schippers vanwege aanleveren materiaal t.b.v. wielerevenement. 

Opbouw parcours; 
Donderdag en vrijdag 23 en 24 juni 2022 zal er verkeershinder op de Ronddeel zijn i.v.m. opbouw 
parcours.  
Het Ronddeel zal op vrijdag 24 juni zijn afgesloten vanaf 12:00 uur i.v.m. plaatsen dranghekken en 
start/finish.  
 
Afbreken parcours; 
Zondagavond 26 juni en maandag 27 juni: mogelijk verkeershinder op het Ronddeel vanwege 
afbreken parcours en opruimwerkzaamheden.  

9. Informatie voor omwonenden. 
Omwonende van het bovengenoemde parcours kunnen via internet (social media) en 
gemeente Bladel meer info krijgen met betrekking tot de Acht van Bladel.  
In regionale media zal aandacht voor dit evenement worden gegeven. 
Dit zal worden gecommuniceerd via de website, www.achtvanbladel.nl en de gemeente 
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Bladel. 
Verder zal in de PC55 aandacht voor dit evenement worden gegeven. 
Rond 21 of 22 juni 2022 krijgen de omwonenden een tweede brief met verder details over 
de tijden van afsluiting en programma van het evenement. 

Afleiding ploegleiderswagens en snelheid in woonwijken 
Net voor de finish van elke etappe worden de ploegleidersauto’s afgeleid. Wanneer deze 
door woonwijken rijden, dienen de ploegleiders hun snelheid aan te passen. De plaatselijk 
politie houdt controles en treedt direct verbaliserend op. 

10. Brandweer, politie en ambulance 
Brandweer: is ingelicht over het programma en houdt rekening met het eventueel uitrukken. De 
verkeersregelaars laten ten alle tijden alle hulpdiensten door.  
Politie: de wielerkaravaan wordt begeleid door 12 motards en één commandowagen. De plaatselijke 
politie zal zich ook regelmatig laten zien.  
Ambulance: wanneer een ambulance op het parcours moet zijn, laat de verkeersregelaar deze ten 
alle tijde door. 
Verkeersregelaars zullen middels brief en instructie door politie benadrukt worden dat de 
brandweer, politie of ambulance te allen tijde door gelaten moeten worden 
Leiding koers: voor de Acht van Bladel heeft de leiding (wedstrijdleider, politiecommandant en 
koersdirecteur) middels radio- en mobiele telefoon contact, zodat ten allen tijden direct gereageerd 
kan worden op calamiteiten. 
Publiek: De speaker kan het publiek attent maken middels geluidsinstallatie op calamiteiten en op 
de 1,5 mtr afstand regel. De organisatie zal tevens stickers plakken met de 1,5mtr tekst, dit wordt 
langs de dranghekken aangegeven, speaker attendeert, Corona-coördinator en enkele medewerkers 
lopen rond en spreekt publiek aan op hun verantwoording. De organisatie kunnen mensen alleen 
attenderen maar zijn niet de instantie die handhaven. 
Publiek wordt naar andere locaties gedirigeerd, door de speaker en medewerkers, indien het te druk 
wordt waarbij de 1.5mtr niet gehandhaafd kan worden. 

11. Communicatie ingeval van calamiteit 
Tijdens de wedstrijden is er communicatie met de wedstrijdleider van de UCI/KNWU, de 
dienstdoende politiecommandant en de koersdirecteur/safety manager de heer R. van Hout. 
Zij hebben onderling contact via radio en zo nodig via mobiele telefoons. 
Bovengenoemde personen beslissen over het eventuele veranderen van het parcours, 
stilleggen, etc.. 
De rondearts heeft een radioverbinding met bovenstaande personen. 
Zodra bij een calamiteit tijdens de Acht van Bladel een brandweerauto, politieauto of 
ambulance op het parcours komt, laat de verkeersregelaar deze te allen tijde door. De eerst 
aankomende (motor, volgauto, etc.) die beschikt over communicatie geeft dit direct door 
aan de wedstrijdleider of koersdirecteur, zodat deze de koers onmiddellijk kan laten 
stilleggen. 
Middels omroepmiddelen kan de speaker (gevoed door wedstrijdleiding) te allen tijde 
reageren op calamiteiten. 

Bij een calamiteit treedt Hans Dorscheidt op als woordvoerder namens de organisatie 
(woordvoerder calamiteiten Hans Dorscheidt, voorzitter Stichting Wielevenementen Bladel, 
tel. +06-15035972). Hij is tevens verantwoordelijk voor de voorlichting en 
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informatievoorziening richting de media, pers en overige te informeren organisaties of 
personen. (Zie ook onder 13 Protocol bij ernstig ongeval, onder 2 crisisteam). 

Zie voorts HANDLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN VOOR ORGANISATOREN van de 
KNWU en het (protocol) STAPPENPLAN BIJ ERNSTIG ONGEVAL van de KNWU. 

 
Er kunnen zich verschillende scenario’s van calamiteiten voordoen; 

1. Renner komt ernstig ten val 
De wedstrijdleiding zorgt er via de speaker voor dat de wedstrijd stilgelegd, mede met 
hulp van de voorrijwagen en verkeersregelaars. Zodat de hulpdiensten (EHBO, 
ambulance) direct de betrokkene renner verzorgen. 

2.  Renner in het publiek 
De wedstrijdleiding zorgt er via de speaker voor dat de wedstrijd stilgelegd, mede met 
hulp van de voorrijwagen en verkeersregelaars. Zodat de hulpdiensten (EHBO, 
ambulance) direct de betrokkene toeschouwers en renner kunnen verzorgen. 

3.  Groep renners ten val. 
De wedstrijdleiding zorgt er via de speaker voor dat de wedstrijd stilgelegd, mede met 
hulp van de voorrijwagen en verkeersregelaars. Zodat de hulpdiensten (EHBO, 
ambulance(s)) direct de groep renners kunnen gaan verzorgen. 

4.  Hulpdiensten moeten door het parcours 
Verkeersregelaars laten ten alle tijden direct de hulpdiensten door. 
De voorrijwagen laat het peloton stoppen, de speaker ondersteunt hierin. 

5.  Hartaanval toeschouwer 
De wedstrijdleiding zorgt er via de speaker voor dat de wedstrijd stilgelegd, mede met 
hulp van de voorrijwagen en verkeersregelaars. Zodat de hulpdiensten (EHBO, 
ambulance) direct de betrokkene toeschouwer verzorgen. 

6.  Bewoner moet naar ziekenhuis 
Via de speaker wordt de wedstrijd stilgelegd, mede met hulp van de voorrijwagen en 
verkeersregelaars laten ze de auto van bewoner of ambulance door. 
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12. Protocol bij ernstig ongeval 
Aandachtspunten  
De aandachtspunten hieronder beschreven geven kort en bondig weer aan welke zaken je 
moet denken als je te maken krijgt met een ernstig ongeval of overlijden. 

1: Melding  
- Bel 112, vertel het volgende:  

- Je naam  

- Plaats van ongeval  

- Wat er is gebeurd  

- Aantal slachtoffers  

- Wat mankeert slachtoffer(s)  
- Pas op voor je eigen veiligheid.  
- Pas zo nodig en indien mogelijk EHBO toe.  
- Zorg ervoor dat een eventuele slagboom niet gesloten is en de toegangsweg vrij is.  
- Laat iemand de ambulance de weg wijzen.  
- Bij aankomst van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, slachtofferhulp) overlegt 
                de coördinator met de hulpverleners en geeft de eindverantwoordelijkheid over.  
- Help indien gewenst, loop niet in de weg van hulpverleners.  
- Laat iemand meegaan met het slachtoffer naar het ziekenhuis.  
- Maak na een ernstig ongeval, calamiteit, etc. altijd een kort verslag.  
 
2: Crisisteam  
- Het bestuur vormt een crisisteam.  

- Het crisisteam brengt ouders of partner van slachtoffer(s) op de hoogte. Bij overlijden en ernstige 
ongevallen gebeurt dit door de politie.  

- Het crisisteam informeert bij een ernstig ongeval of overlijden eveneens de directeuren (Thorwald 
Veneberg, 06 5732 02 71 of Margo de Vries, 06 57 32 95 33) of communicatieadviseur (Jeffrey 
Kimmels, 06 57 32 04 29) van de KNWU.  

- Het crisisteam kan voor opvang van de overige betrokkenen zorgen voor een rustige omgeving en 
eventueel vervoer naar huis.  

- Stel één contactpersoon aan die contact onderhoudt met de familie. Deze persoon moet snel, het 
liefst dezelfde dag nog, opnieuw contact opnemen met de familie. Vraag eerst telefonisch of het 
gelegen komt. Overleg met de familie of zij het op prijs stellen als er een (condoléance)bezoek 
plaatsvindt. Maak dan hiervoor een afspraak.  
- Informeer bij een ernstig ongeval of overlijden (na overleg met de familie) zo spoedig mogelijk 
Interpolis in verband met de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering.  
 
3: Het verwerkingsproces.  
- Het crisisteam houdt contact met de familie met het oog op wat zij willen met de communicatie en, 
in het geval van overlijden, wat betreft een herinneringsbijeenkomst of iets dergelijks.  

- Informeer of aanwezigheid bij crematie/begrafenis of ziekenbezoek door (een afvaardiging van) de 
club op prijs wordt gesteld.  

- Heb aandacht voor het slachtoffer (evt. met Slachtofferhulp), maar ook voor aanwezigen en 
betrokkenen, ook met terugwerkende kracht naar slachtoffers van vorige ongevallen, omdat 
herinneringen daaraan weer opgerakeld kunnen worden. Wijs iedereen op de mogelijkheid om 
professionele ondersteuning te zoeken via Slachtofferhulp.  

- Informeer Slachtofferhulp over de hulpvraag die er is vanuit de club (of leden van de club).  
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- Organiseer een moment van samenkomst waarop leden van de club geïnformeerd worden en 
vragen kunnen stellen. Bij een overlijden is het verstandig dit met iemand van Slachtofferhulp te 
doen.  

- Focus je bij een herdenkingsbijeenkomst op herdenken, ga niet in gesprek en zeker niet in discussie 
over wat er mogelijk is voorgevallen. Dat kan voor de betrokkenen te confronterend zijn.  

- Houd betrokkenen c.q. getuigen van het ongeval uit de wind (voor zover mogelijk) door 
formaliteiten te laten uitvoeren door anderen van bestuur of leiding.  
 
4: Terugkijken en evalueren  
- Binnen het crisisteam wordt direct na de uitvaart of het ongeval geëvalueerd.  

- Verbeterpunten worden genoteerd en eventueel verwerkt in het protocol.  
 
5: Nazorg  
- Houd contact met de familie en kijk of er prijs wordt gesteld op een nieuw huisbezoek om met de 
familie de gebeurtenis na te bespreken. Eventueel kunnen de spullen uit de herdenkingsruimte 
overgedragen worden aan de nabestaanden.  

- Blijf aandacht houden voor de ander wanneer er signalen zijn dat iemand nog behoefte kan 
hebben aan slachtofferhulp.  
 
6: Contactgegevens Slachtofferhulp  
- Slachtofferhulp is gratis te bereiken via 0900 – 0101.  

13. Medische zaken 
EHBO ruimte: 
Op vrijdag 24 juni 2022 is er een post ingericht op de startlocatie Gemeentehuis van Bladel 
tot 17:30 uur en dan verhuist de EHBO naar het Ronddeel bij Apotheekzorg.nl. Tevens zijn ze 
aanwezig op zaterdag en zondag bij Apotheekzorg.nl op het Ronddeel te Bladel. In nabijheid 
van de start/finish van het Ronddeel een post ingericht voor de EHBO, zodat de mensen in 
afzondering kunnen worden geholpen. De EHBO afdeling van Bladel is aanwezig tijdens de 
wedstrijden met 2-4 personen.  
Deze post is niet vrij toegankelijk voor het publiek maar wel direct bereikbaar voor 
hulpdiensten. TWC Solo heeft op zaterdag in Lierop ook een EHBO team beschikbaar in 
Nirwana in een afgezonderde kamer in Lierop. 
 
Dokterswagen  
Onze wedstrijd wordt verreden volgens de UCI-medische reglementen. Dat wil zeggen dat 
de rondearts met een volledig ingerichte dokterswagen rijdt (dezelfde inrichting als een 
reguliere ambulance). 

Afvoeren van renners (junioren uit de Acht van Bladel) naar ziekenhuis: 
Wanneer renners uit de wedstrijd naar het ziekenhuis moeten worden overgebracht, gaat de renner 
in de ambulance die in koers meerijdt naar de BP-station in Bladel, ter hoogte van de kruising 
Bleijenhoek–Postelweg.  
Daar wordt de renner overgedragen aan een reguliere ambulance. Hierover zijn afspraken gemaakt 
met de omliggende ziekenhuizen. 
Wanneer renners naar het ziekenhuis moeten worden overgebracht wordt een ambulance geregeld 
via en in overleg met de rondearts en/of EHBO. 
Rondearts : hij rijdt met chauffeur in de koers en bepaalt bij medische beoordeling of een renner uit 
koers wordt gehaald. Hij bepaalt ook of zo nodig een traumahelikopter wordt ingezet. 
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Omwonenden; indien nodig kan er onmiddellijk een ambulance via het parcours naar het noodgeval 
toe. De verkeersregelaars weten hoe te handelen. 
 
Medische verzorging; 
Rondearts: Dr. W. Sanders, Dr. P. van Bommel, Dr. P. Morsink 
Ambulance: Ambulance Event Service, Veilingweg 21, 6247 EP Vlierden. tel. 06-53205317 
Stichting EHBO evenementen team de Kempen 
Ziekenhuizen en telefoonnummers in de nabijheid van het parcours: 
St. Catherina Ziekenhuis  
Michelangelolaan 2, Eindhoven  
tel. +31 (0)40 2399111 tel. +31 (0)40 8888000 
Maxima Medisch Centrum Spoedeisende hulp (Veldhoven)  
De Run 4600, Veldhoven  
tel. +31 (0)40 8888000  
St. Elisabeth Ziekenhuis 
Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg 
tel. +31 (0)13 5391313 

Andere Hulpdiensten: Politie +31 (0)900 8844 
Brandweer +31 (0)40 2608608 
Alarmnummer 112 

14. Contactpersonen 
naam  functie  telefoonnr 
Voorzitter Hans Dorscheidt 06-15035972 (tevens voorlichter) 
Secretaris  Jolanda Maton 06-29753093 
Penningmeester  Ton Gijsbers 06-51536198 
Koersdirecteur Richard van Hout 06-27206525 (tevens Event Safety Manager) 
Team-coördinator  Tom Schellekens 06-50806996 
Hoofd werkploeg Martin Maton 06-21346856 (verantwoordelijk voor “Safety” finishstraat) 
PR- en media Susanne Groeneveld 06-33702021 
Adviseur Jos van Ham 06-27578975 
 
Overige: 
Organisatie  Jolanda Maton 06-29753093 
Politiecommandant Ton Jonkers 06-50290882 
Ronde-arts Willem Sanders 06-23161066 
Contactpersoon Lierop  Frans Sijbers 06-46414384 
 

15. Beveiliging junioren in de Acht van Bladel  

Beveiliging junioren in de wedstrijden: 
Politie is aanwezig met twaalf politie- motards en één commandowagen, verder zijn de 
wegen bezet met verkeersregelaars. 
Beveiliging tijdrit junioren 
Bij elke renner rijdt een motard voor, het parcours is waar nodig met dranghekken afgezet 
en de wegen zijn bezet met verkeersregelaars. 
Dranghekken; 
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In de nabijheid van de finish zijn dranghekken geplaatst i.v.m. veiligheid van renners en 
publiek. 
Karavaan: 
Voor de karavaan rijdt de voorrijmotor van de politie. Wanneer deze passeert wordt alleen 
het verkeer in de rijrichting van het parcours nog toegelaten. 
Kruisingen e.d. worden dichtgezet door de motorrijders van de politie. Als het verkeer is 
stilgezet, wordt dit overgenomen door de verkeersregelaars. Deze posten blijven bemand 
totdat de hele karavaan is gepasseerd, en de laatste motorrijder van de politie (herkenbaar 
aan een groen hesje) het sein heeft gegeven dat de kruising vrijgegeven kan worden. Pas 
hierna gaat de verkeersregelaar door naar de volgende post.  
In de karavaan bevinden zich ook enkele neutrale materiaalwagens en motor. Tevens enkele 
voertuigen tbv koersleiding/jury (UCI/KNWU).  
E-learning verkeersregelaars  
Alle verkeersregelaars hebben een e-learning cursus gevolgd via internet. Deze is te vinden 
op www.verkeersregelaarsexamen.nl.   

Met inlogcode: Verzilvercode  71e Acht van Bladel:  DEELN71eBladLTTQHCODCW  
Na het behalen van deze cursus worden de verkeersregelaars aangesteld door de centrum-
gemeente Bladel. 
Volgers 
Alle chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldige volgerslicentie 
Volgers karavaan zullen middels ploegleiders- en juryvergadering benadrukt worden hoe te 
handelen bij noodgevallen als brand, ongeval e.d. 
Leiding koers: voor de juniorenklassieker is de leiding in handen van: de wedstrijdleider, de 
politiecommandant en de koersdirecteur middels radiofonisch en mobiele telefoon contact, 
zodat zij zich te alle tijden direct kunnen reageren op calamiteiten. 
Publiek: De speaker kan het publiek attent maken middels geluidsinstallatie op calamiteiten. 

16. Milieu 
Waste-zone 
In elke etappe is telkens op einde van de verzorgingsplaats een waste-zone ingericht. Door de jury 
zal extra alert worden gekeken naar het weggooien van afval, dit betekent een sanctie volgens 
UCI/KNWU-wedstrijdreglement indien dit gebeurt buiten de waste-zone. 
 
Afvalbakken 
Op de locaties van de start en finish zijn voldoende afvalbakken geplaatst, zodat het afval niet gaat 
rondslingeren. 

17. Info sociale media 
Voor alle informatie over dit evenement verwijzen wij u naar onze website;   
Internet:  www.achtvanbladel.nl 
Facebook: Acht van Bladel 
Instagram: achtvanbladel 
Twitter: @Acht_van Bladel 

  

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
http://www.achtvanbladel.nl/
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18. Weersomstandigheden 

Indien er noodweer of te warm weer (code rood door het KNMI conform KNMI/KNWU 
weerprotocol) wordt voorspeld beslist de voorzitter van de jury van de UCI/KNWU onder 
leiding van de wedstrijdleider en de politiecommandant of de wedstrijden worden afgelast. 
Wanneer dit tijdens de wedstrijden gebeurt, wordt dit door bovenstaande drietal beslist of 
de wedstrijd tijdelijk worden stilgelegd of dat deze definitief worden gestaakt. 

19. Verzekeringen 
De organisatie Stichting Wielerevenementen Bladel heeft verzekeringen afgesloten namelijk: 
Een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), een evenementen-(ongevallen) verzekering en een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
Verder heeft de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) een WA-verzekering 
afgesloten. 

20. Geluid 
In de nabijheid van start en finish van alle wedstrijden is een geluidsinstallatie. 

21. BBQ op zaterdagavond 25 juni vanaf 18.30 uur bij Ronddeel 12. 

22. Reglement COVID-19 (van toepassing indien nog van kracht op wedstrijddatums) 

Voor het binnen de richtlijnen ordentelijk laten verlopen van de 71e BESTRONICS Acht van Bladel 
is het onderstaande protocol van toepassing.  
Artikel 1: Algemeen  
• De start/finishstraat is i.v.m. de huidige corona maatregelen een publieksvrije zone.  
• Er is alleen toegang voor renners en mensen van de organisatie, begeleiders teams, jury, 
mensen van de neutralenwagen, politie, ambulancepersoneel en EHBO). Deze dragen alle 
zichtbaar een batch. 
Indien er door begeleiding/ouders of andere aan een renner/team gerelateerde personen op een 
niet-legale manier toegang hebben verkregen tot de start/finishzone, zal dit tot uitsluiting van de 
betreffende renner/team kunnen leiden.  
• Alleen toegankelijk voor deelnemende renners en geaccrediteerde begeleiding.  
• Toegankelijk voor geaccrediteerde mensen van de jury en organisatie.  
• Toegankelijk voor geaccrediteerde pers.  
• Deze publieksvrije zone (betreft; Finishstraat Ronddeel, Bladel en 
   Startlocatie Heieind, Lierop) is enkel toegankelijk met accreditatie.(batch zichtbaar dragen)  
• Er is geen contact tussen teams en andere mensen.  
• Er zullen op diverse plaatsen door de organisatie desinfecterende handgel worden aangeboden.  

 
Artikel 2: Algemene RIVM richtlijnen  
De algemene richtlijnen van het RIVM zijn van kracht.  
• Heb je klachten blijf thuis.  
• Houdt 1,5 meter afstand.  
• Was je handen.  
• Schud geen handen.  
• Hoest of nies in je elle boog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes.  
• Bij alle sanitaire voorzieningen (start en finish locaties) wordt handgel aangeboden. 
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Artikel 3: Teams  

• Elk team (5 renners) zal zich als team bubbel positioneren. Verder bestaat het team uit team 
   manager/ploegleider (1), verzorgers (2), mechanieker (1). 

• Bij aankomst dient de ploegleider een bewijs van ieder lid van het team (renners en  
   begeleiding) een negatieve test te overleggen die niet ouder is dan 24 uur.  
   Verder zorgt het team dat hun renners voor iedere etappe verplicht gescreend zijn op  
   koorts.  

• Indien één van de aanwezige renners koorts of klachten heeft wordt de hele ploeg uit de  
   wedstrijd gehaald (team bubbel)  
• Per team worden er een maximaal aantal accreditaties (in een vorm van een batch) voor de  
   begeleiding beschikbaar gesteld. Deze zullen bij aankomst per ploeg door de permanence  
   worden uitgereikt. Deze dienen door de betrokkene zichtbaar worden gedragen. 
• De teams melden zich compleet aan bij de ingang (tevens permanence) aan de Raambrug 8a  
   (KempenPlus) te Bladel. Onderweg spreekt men een verzamelplek af en komt als compleet  
   team naar de BESTRONICS Acht van Bladel.  
• Er zijn gescheiden parkeerplaatsen voor elk team op de parkeerterreinen van KempenPlus  

• Conform het protocol van de KNWU hoeven geen presentielijsten getekend te worden,  
   er is wel een “teampresentatie” waarbij de jury noteert welke renner aan het vertrek staat.  

• Er worden eenmalige rugnummers gebruikt die niet retour hoeven. Geldprijzen 
worden overgemaakt via de bank.  

• Er zal geen gebruik worden gemaakt van kleedkamer. 
• Bij alle toiletvoorzieningen voor de renners zal een toezichthouder worden aangesteld. 

Deze zijn niet toegankelijk voor de toeschouwers. Hier kan één persoon per ruimte in en 
deze ruimte zal voorzien worden van voldoende handwas faciliteiten en schone papieren 
handdoeken. De toezichthouder ziet erop toe op de regels en schoonmaak van het 
toiletbezoek na ieder gebruik, er is de mogelijkheid om in de toiletwagen de handen te 
wassen en er is een flacon desinfectie beschikbaar die wordt aangevuld.  

• In fietsen kan alleen op de eigen rollerbank, binnen de afgezette ruimte op de parkeerplaats 
voor de ploeg (ploeg bubbel).  

• Voor de wedstrijd zullen de renners zich opstellen als team bubbel op de parkeerplaats van 
de startlocatie. Deze zone zal worden gescheiden middels dranghekken. Al deze teams 
bubbels vormen daarna samen de peloton bubbel.  

 
Artikel 4: Finishzone  
• Er zal een duidelijke looproute aanwezig zijn om zo min mogelijk kruisend verkeer te krijgen.  
• Er zullen enkele oversteekplaatsen worden gecreëerd.  
• Er zal geen gebruik worden gemaakt van een kleedkamer/douche.  
• De permanence is gevestigd bij de ingang van Kempenplus, Raambrug 8a te Bladel.  
• In de finishzone zal er maar één begeleiding per team aanwezig mogen zijn. 
• Bij Apotheekzorg op de Ronddeel 12, Bladel is een voor de dopingcontrole een ruimte ingericht 
(camper). 
 
22a. Verdere richtlijnen COVID-19 (indien nog van kracht op wedstrijddatums) 
De organisatie conformeert zich aan het KNWU-document “Routekaart herstart wielerwedstrijden 
op de weg van 5 maart 2021.   
Zie: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/club/routekaart-wielerwedstrijden-in-coronatijd 
Verder conformeert de organisatie zich aan de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dit plan zal een 

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/club/routekaart-wielerwedstrijden-in-coronatijd
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dynamisch document zijn, waarbij de regelgeving van dat moment van toepassing zal zijn. Voor de 
medewerkers gelden dezelfde richtlijnen als voor het publiek.  

1. Er is een corona-coördinator aangesteld die aanwezig zal zijn op de startlocatie in Bladel. 
Hij/zij zal duidelijk herkenbaar zijn. Er is ook een ronde-arts aanwezig.  

2. Er zullen dagelijks mondmaskers beschikbaar worden gesteld voor juryleden, chauffeurs, 
EHBO-medewerkers en andere medewerkers die dit wensen. Mensen kunnen deze bij de 
organisatie vragen. Onze medewerkers respecteren de 1,5 mtr maatregel. 

Indien nodig zullen er meer mondmaskers worden uitgedeeld.  

3. Finishstraat, 250 meter voor en 200 meter na de finish is een publieksvrije zone. 
Er zal een duidelijke looproute (vanaf kruising Postelweg/Ronddeel over fietspad, naar 
parkeerterrein van MS Schippers, worden gecreëerd richting de finishlocatie aan de 
rechter- en linkerkant van de weg, zodat de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan 
worden. Dit om kruisend verkeer te voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de 
diverse in- en uitgang op de verschillende plekken zodat kruisend verkeer voorkomen 
wordt. Er zal duidelijke bewegwijzering worden aangebracht in de gehele looproute. (zie 
plattegrond) 

4. Het aantal auto’s in de koers die mee moeten zitten maximaal 2 personen 
(chauffeur en passagier die rechts achterin plaats neemt).  

5. Juryvergadering en ploegleidersvergadering zullen online plaatsvinden.  
De startbescheiden kunnen direct bij aankomst worden opgehaald bij de permanence.  
Tevens zal de organisatie info vooraf via mail communiceren.  

6. De jurybus (6,3m x 2,5m= 15M2) zal bij de start/finish worden geplaatst. De jury bus is 
ingericht voor 3 personen. Er zullen plexiglas tussenplaten worden geplaatst, tevens wordt er 
een desinfectie pompje geplaatst. Voor de microfonist zal er een gedesinfecteerde microfoon 
met nieuw plopkapje worden gebruikt. De andere juryleden zullen een aangewezen plaats 
krijgen en de 1,5mtr afstand hanteren. Er is hier ook een veiligheidszone ingericht voor enkel 
toegang jury.  

7. Er zullen door onze speaker regelmatig radio-omroepberichten met aandacht voor 1,5 
meter afstand zijn.  

8. In de finish zone zal er maar één begeleider per team aanwezig mogen zijn, met zichtbare 
batch. 

9. De huldigingsceremonie zal plaatsvinden op de podiumwagen (6,3m x 2,5m= 15M2). 
Hier staan alleen de 3 renners op die gehuldigd worden  

De huldiging wordt als volgt uitgevoerd:  

- De speaker roept de renners op. Hij staat niet op het podium, maar daarvoor. 

- De renners pakken zelf de bloemen en shirtjes die klaarliggen en nemen hun positie op de 
stippen in.  

- Geen Rondemis i.v.m. corona.  

Bij de opgang naar de podiumwagen staat een toezichthouder om alleen de juiste personen 
toegang te geven. Verder zal er een veiligheidszone rondom de podiumwagen worden 
ingesteld, waar alleen de bovengenoemde personen en hun begeleiders mogen komen.  

10. Na de wedstrijd zullen de renners naar hun overnachtingsadres gaan en niet op locatie 
blijven hangen. 

11. Er is voor- en achteraf geen bijeenkomst voor verkeersregelaars.  

Verkeersregelaars krijgen vooraf aan de wedstrijd alle informatie (incl. brief van plek van hun 
post, een hesje en fluit) opgestuurd en gaan gelijk naar de post waar ze opgesteld staan.  

12. Voor de schrijvende pers wordt geen locatie beschikbaar gesteld door de 
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organisatie.  

13. De pers dient zich minimaal één dag voorafgaand aan de wedstrijd online te melden 
bij de organisatie. Er zullen een beperkt aantal persaccreditaties beschikbaar worden 
gesteld. 

 

22b. Toiletten voorzieningen 

Toiletten 
Op drie plekken worden toilet-voorzieningen ingericht voor publiek, renners, 
begeleiders en organisatie 

Op vrijdag een plaskruis bij Postelhof en zondag bij de tijdrit bij Eikenbos. Zaterdag in de 
buurt van de Start/finish een toiletwagen en plaskruis voor de renners bij het Ronddeel. 

Verder zal er op zaterdag 25 juni in het Heieind, te Lierop.  

Bij elke voorziening is toezicht en voldoende handgel voor de hygiëne. 

 
De toilet-voorziening is verplicht voor de renners. Wanneer geconstateerd wordt dat 
renners op andere plekken gaan urineren worden ze beboet door de politie en jury van 
de UCI/KNWU. Ook krijgen ze een startverbod opgelegd door de organisatie. 
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23. Overige: 
Verder zijn toegevoegd alle plattegronden, routebeschrijvingen. 

24. Bijlagen: 

- routebeschrijvingen van de Acht van Bladel Junioren. 
- routebeschrijvingen van de afwachtingswedstrijden van de Acht van Bladel. 
- plattegronden van alle etappes van de Junioren Acht van Bladel. 
- plattegronden van belangrijke locaties. 

 
Bladel, april 2022 
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Start in Lierop op zaterdag 25 juni 2022 om 13:30 uur 
Plaatselijke rondes in en rondom Lierop 
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Finish en plaatselijke ronden op zaterdag 25 juni 2022 Bladel 
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Verkeersplan: zondag 26 juni 2022:  
4e etappe (Tijdrit) junioren te Bladel vanaf 14.45 uur tot 17.15 uur. 

Omleiding in Hulsel, zodat het verkeer altijd via Hulsel naar Bladel of richting Lage 
Mierde kan; 
Via Vloeieind, Kanten, Van Wagenbergstraat, 
Sint Clementsdreef, Kerkweg, naar Willibrordlaan. En visa-versa 

Stopborden:  
1. Hoek Postelweg – Bleijenhoek 
2. Postelweg – Mastbos – Eikenbos 
3. Postelweg – Vogelwikke 
4. Gozelinusbocht – Isegrim 
5. Hulselsedijk – Franse Hoef 
6. Hoek Kerkstraat – Willibrordlaan - De Hoef 
7. Rouwenbogt – Busschoor 
8. Raamloop - Buspad 

Afsluiting met dranghekken:  
01. Ronddeel – Postelweg 
02. Postelweg – Postelweg 
03. Postelweg – Zwartakkers 
04. Zwartakkers – Franse Hoef 
05. Franse Hoef – De Hoef 
06. De Hoef – De Hoef 
07. Kruising – Willibrordlaan – Kerkstraat  
(half weg afzetten) 
10. Willibrordlaan – Hulsacker 
11. Vloeieind- Kanten- Reuselsedijk 
12. Reuselsedijk- Busschoor 
13. Busschoor – Rouwenbogt 
14. Rouwenbogt – Raamloop 
15. Raamloop - Buspad 

Omleidingsborden:  
1. Hoek Postelweg – Bleijenhoek 
2. Raamloop – Buspad 
3. Raamloop – Rouwenbogt 
4. Rouwenbogt – Busschoor 
5. Hoek Willibrordlaan – De Hoef – Kerkstraat 
6. Hoek Vloeieind-Willibrordlaan - Kanten 


