
MTB Race 6 uur van ’t Zand  

REGLEMENT 

 

 

 

0. Definities 
De organisatie: Bestuur van de Stichting MTB ’t Zand. 
 

1. Algemene informatie 
De MTB Race 6 uur van ’t Zand is een 6 uur individuele en estafette 
mountainbikewedstrijd. Deze vindt plaats op en rondom recreatiepark ’t 
Zand in Alphen (N-Br). 
In de navolgende categorieën kan deelgenomen worden: 
Solo dames; 
Solo heren 45-; 
Solo heren 45+; 
Duo mixed; 
Duo dames; 
Duo heren; 
Trio dames; 
Trio heren; 
Team dames (4 deelnemers); 
Team heren (4 deelnemers). 
 

2. Inschrijving 
Deelnemers kunnen zich vanaf 1 maart inschrijven via de 
website www.mtbtzand.nl. U wordt door een link doorverwezen waar u de 
gegevens kunt invullen en de betaling. Het maximum aantal deelnemers 
van dit evenement is 500 verdeeld over de diverse categorieën. De 
inschrijving wordt gesloten op 1 september (of eerder indien het aantal van 
500 deelnemers is behaald). 
Bij vragen kan contact worden opgenomen met info@mtbtzand.nl. 
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2.1 Inschrijfgeld 
Solo:   € 30,00 per deelnemer 
Duo:   € 60,00 per duo 
Trio:   € 90,00 per trio 
Team:  € 120,00 per team van 4 
 

2.2 Terugtrekking van deelname 
Indien een team of individuele deelnemer na inschrijving afziet van 
deelname kan aanspraak worden gemaakt op restitutie van inschrijfgeld 
zoals beschreven in artikel 3.1. 
Deze aanspraak kan alleen schriftelijk worden gedaan en moet bij de 
organisatie zijn ontvangen (info@mtbtzand.nl) binnen de in artikel 3.1 
beschreven termijnen. 
 

2.3 Teamwijzigingen 
Wijzigingen in een duo, trio of team kunnen tot 1 september worden 
doorgegeven aan het wedstrijd commissariaat. Dit kan zijn door het 
uitvallen van een teamlid of vervanging van een teamlid. 
Uitval van een teamlid zal worden beschouwd als terugtrekking van 
deelname zoals beschreven in artikel 2.2. 
 

2.4 Covid-19 
Het evenement wordt georganiseerd volgens de op dat moment geldende 
Covid-19 maatregelen opgesteld door de rijksoverheid. 
Indien deelnemer(s) hieraan niet kunnen of willen voldoen beschouwt de 
organisatie dat als terugtrekking van deelname zoals beschreven in artikel 
2.2. 
 

3. Afgelasting 
De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden 
en/of -plaats te wijzigen of de wedstrijd geheel of gedeeltelijk af te gelasten 
op grond van onder meer 

• extreme weersomstandigheden en andere calamiteiten, waarbij 
dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden 
verwacht; 

• aanwijzingen van de rijksoverheid, bijvoorbeeld Covid-19 
maatregelen; 
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• financiële redenen, bijvoorbeeld onvoldoende kostendekking door 
onvoldoende deelnemers 

Bij afgelasting zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld. 
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk 
gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet 
worden. 
 

3.1 Restitutie inschrijfgeld 
Bij afgelasting van het evenement alsmede bij terugtrekking van deelname 
door deelnemers, kan er aanspraak worden gemaakt op restitutie van 
inschrijfgelden. 
Bij afgelasting zal balans worden opgemaakt van gemaakte kosten en zal 
restitutie plaatsvinden naar rato en onder voorbehoud van voldoende saldo. 
Het uitgangspunt hierbij zal zijn behoud van de financiële gezondheid van 
de Stichting MTB ’t Zand, zodat organisatie van het evenement ook in de 
toekomst doorgang kan vinden. 
De organisatie zal voor restitutie van inschrijfgelden de volgende principiële 
termijnen hanteren: 

• Tussen 1 maart en 1 juli: Volledige inschrijfgeld; 
• Vóór 1 september: Inschrijfgeld min € 5 per deelnemer; 
• Na 1 september: geen restitutie; 
• Tijdens het evenement geen restitutie. 

 

4. Minimum leeftijd 
De vastgestelde minimumleeftijd voor de MTB Race 6 uur van ’t Zand is 16 
jaar. Toetsing datum is de wedstrijddag van het evenement. 
 

5. Mountainbike/helm 
Deelname is alleen mogelijk met een mountainbike (26 – 27,5 of 29 inch). 
Een fatbike is toegestaan, hiervoor is geen apart klassement. Elektrische 
mountainbikes, gravelracers en cyclocross fietsen zijn uitgesloten van 
deelname. Het dragen van een valhelm op het parcours en in de wisselzone 
is verplicht. Zowel vooraf, als tijdens de wedstrijd. 

 

6. Gezondheidsverklaring 
Deelnemers verklaren bij inschrijving in goede gezondheid te verkeren en in 
geval van twijfel een arts te hebben geraadpleegd. De organisatie kan op 
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor 



gezondheidsproblemen van de deelnemers tijdens of na het evenement. Bij 
het afhalen van startnummers zal hiervoor getekend moeten worden. 
Tijdens het evenement is er permanent een medische post aanwezig nabij 
de startlocatie.  
 

7. Verkoop van drank en etenswaren 
Verkoop van drank en etenswaren is gedurende het gehele evenement 
exclusief in handen van de organisatie. Het is derden niet toegestaan drank 
en etenswaren te verkopen zonder toestemming van de organisatie. 
 

8. Reclame-uitingen 
Het is deelnemers toegestaan om reclame-uitingen te voeren op fiets en 
kleding. Alle andere reclame-uitingen zoals banners en posters zijn niet 
toegestaan zonder toestemming van de organisatie. 
 

9. Aansprakelijkheid 
De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk 
letsel , diefstallen, verliezen, schade of welke andere vorm van materiële 
schade dan ook voortvloeiende uit de deelname aan of het bijwonen van de 
MTB Race 6 uur van ’t Zand. 
 

10. Gebruik van beeldmateriaal 
De organisatie is gerechtigd om het evenement, deelnemers en bezoekers 
op beelddragers vast te leggen en dit materiaal te publiceren op de eigen 
website dan wel derden een gebruikslicentie te verschaffen. Hieronder 
wordt ook verstaan de camera registratie in het kader van de handhaving 
van de openbare orde en veiligheid op het terrein. 
Door betreding van het evenemententerrein of deelname aan het 
evenement geeft de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de 
openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret. Het beeldmateriaal 
kan gebruikt worden als promotiedoeleinde. 
 

11. Transponder en wedstrijdnummerborden 
Aan deelnemende teams en individuele deelnemers wordt 1 transponder 
verstrekt. Iedere deelnemer ontvangt een stuurnummerbord en rugnummer 
dat tijdens de deelname aan de wedstrijd zichtbaar moet zijn. 
  



12. Acceptatie algemene voorwaarden 
Door inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van 
de algemene voorwaarden. Deelnemers verplichten zich deze te 
respecteren en het op de meest strikte manier na te leven. 
Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden is de organisatie 
gerechtigd een waarschuwing te geven. Bij herhaling van het niet nakomen 
zal de betreffende deelnemer/team worden uitgesloten van deelname aan 
de wedstrijd. 
 

13. Winnaar en prijzen 

Het team, trio, duo-mixed, duo of solorijder die na het verstrijken van de 6 
uur limiet de meeste rondes heeft afgelegd is winnaar van de MTB Race 6 
uur van ’t Zand. Bij een gelijk aantal rondes is de snelste tijd bepalend 
waarin dit aantal rondes is afgelegd. De uitslag is constant te volgen via de 
app van TrackReg. Tot een half uur na de finish van de winnaar kan over de 
uitslag gereclameerd worden. Hiervoor dient men zich te melden bij de 
wedstrijdorganisatie. Daarna is de uitslag officieel. 

De eerste 3 in het klassement per categorie worden gehuldigd en 
ontvangen een prijs. 

- Dames solo 
- Heren solo 45- 
- Heren solo 45+ 
- Duo dames 
- Duo mixed 
- Duo heren 
- Trio dames 
- Trio heren 
- Teams van 4 dames 
- Teams van 4 heren. 

Voor de deelnemers die wonen in de ABG gemeenten (gemeente Alphen-
Chaam, gemeente Baarle-Nassau en de gemeente Gilze en Rijen) is er 
daarnaast nog een apart klassement in alle categorieën. Op de 
wedstrijddag moet men wonen in één van de ABG gemeenten. 

14. Privacy / AVG 
Bij inschrijving registreren wij het naam, woonplaats, geslacht en 
emailadres van de deelnemer. Deze informatie wordt gebruikt voor de 



administratie en goede uitvoering van het evenement. Het email-adres kan 
worden gebruikt om informatie te sturen die de organisatie relevant acht 
voor deelname. Het email-adres kan worden gebruikt voor het informeren 
van deelnemers en oud-deelnemers over de laatste ontwikkelingen rondom 
het evenement. De naam en woonplaats van de deelnemer kan worden 
gebruikt voor publicatie van deelnamelijst en uitslagenlijst van het 
evenement. 
Bij bezwaar voor gebruik van email-adres en/of publicatie van naam in de 
deelnemerslijst of uitslagenlijst, kan er contact worden opgenomen met de 
organisatie via info@mtbtzand.nl, vermeld daarbij het onderwerp “afmelden 
email” of “bezwaar op publicatie”. 
 
 

Algemene info: 

Afhalen startbescheiden 

Vanaf 08.00 uur zijn de startbescheiden af te halen in de grote tent op het 
rennerskwartier. Bij het afhalen van de startbescheiden dient een 
handtekening geplaatst te worden op de inschrijflijst voor ontvangst en 
kennisname van het reglement. Mocht er om wat voor reden een andere 
coureur opgesteld worden dan vooraf is ingeschreven (duo, trio of team) 
dan dient dit bij het afhalen van de startbescheiden duidelijk aan de 
organisatie gemeld te worden. Na het ondertekenen van de startlijst is dit 
niet meer mogelijk. Bij constatering van een niet gemelde wijziging zal een 
sanctiemaatregel worden toegepast. 

Start wedstrijd 

Om 10.00 uur starten de duo’s, duo-mixed, trio’s en teams van 4. Twee 
minuten later starten de solorijders (heren en dames). Gedurende de gehele 
wedstrijd is het verplicht voor iedere deelnemer om het stuurbord zichtbaar 
op de voorzijde van de mountainbike te hebben. Het stuurnummerbord mag 
niet verkleind worden. Bij constatering van het niet voldoen aan dit artikel 
wordt 1 ronde in mindering gebracht op het totaal aantal afgelegde rondes. 

Daarnaast dient ook het rugnummer (midden) achterop het wielershirt 
aanwezig te zijn. Elk team, trio, duo-mixed, duo ontvangt één bidon met 
registratiechip van de organisatie die dient als “estafettestok”. De rijder die 
op het parcours aanwezig is dient de bidon altijd bij zich te hebben op de 
mountainbike in de bidonhouder. Draagt men de bidon te hoog (bidon in 
achterzak/rugzak of onder het zadel) dan wordt de ronde (mogelijk) niet 
geregistreerd bij doorkomst start/finish.  
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De solorijders mogen hun registratiechip aan hun mountainbike bevestigen 
met een tie wrap (zo laag mogelijk op de mountainbike ivm een goede 
tijdregistratie). Bijvoorbeeld aan de voorvork of achterbrug. 

Bevoorrading wisselzone 

Alleen in de wisselzone mag een team/trio, duo-mixed of duo van rijder 
wisselen. Dit gebeurt door het doorgeven van de bidon. In de wisselzone 
mogen dus maximaal 2 rijders van 1 team gelijktijdig aanwezig zijn. De 
wisselzone is te bereiken via een aparte ingang. Er dient in de wisselzone 
altijd met de rijrichting mee gefietst te worden. Na het wisselen dien je via 
de uitgang de wisselzone te verlaten. Elke vorm van hulp door derden is 
verboden. Men mag tijdens de wedstrijd op het wedstrijdparcours niet 
begeleid of geholpen worden, noch bevoorraad worden door derden. 
Bevoorrading dient plaats te vinden in de wisselzone. In de wisselzone is 
gratis sportdrank (2 smaken van www.sportvoedingswebshop.nl ), water, 
diverse soorten fruit, snoep en andere diverse andere etenswaren. 

In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk, zal de deelnemer 
zich op eigen kracht moeten begeven via het officiële parcours (en in de 
juiste rijrichting) naar de wisselzone. In de wisselzone is een fietsenmaker 
aanwezig. Tijdens het evenement wordt er door de organisatie 
gecontroleerd op het niet volledig rijden cq afsnijden van het parcours 
(tevens extra meetpunt TrackReg). Constatering leidt tot diskwalificatie van 
de solorijder of het gehele duo, duo-mixed, trio of team. 

Overige info 

Bij het afhalen van de startbenodigdheden ontvangt men per team/trio, duo-

mixed, duo of solo-rijder een startpakket bestaande uit: 

• Stuurbord per deelnemer (met naam bij tijdige inschrijving) 

• 3 tie wraps per stuurbord 

• Rugnummer per deelnemer (met naam) en 4 spelden 

• (1 bidon met) registratiechip 

• Goodie-bag 

Voor de bidon met registratiechip dient getekend te worden. Hiermee 

machtigt de deelnemer de organisatie om het bedrag van € 50,-  van 

zijn/haar rekening af te laten schrijven, indien de registratiechip na afloop 

van de wedstrijd niet wordt ingeleverd of is verloren. Direct na de finish 
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staan medewerkers van de organisatie klaar om de registratiechips in 

ontvangst te nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het 

inleveren. 

 Rennerskwartier 

De start-/finishlocatie is te bereiken via de ingang van de zwemplas 

(gelegen aan de Voskuil Alphen). Via de ingang van het recreatiepark ’t 

Zand is de startfinish locatie met de auto niet te bereiken. 

Bij de start-/finishlocatie (waar ook de wisselzone is gesitueerd) is het 

rennerskwartier voor het plaatsen van tenten ed.  

Auto’s, campers, busjes en caravans dienen op de daarvoor aanwezige 

parkeerplaatsen geplaatst te worden. Er zijn geen voertuigen toegestaan in 

het rennerskwartier. (uitgezonderd die van de organisatie). U dient de 

aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. De parkeerplaats is op 

loopafstand van de start-finishlocatie en het rennerskwartier. 

Overnachten 

Op het nabij gelegen recreatiepark ’t Zand zijn volop 

overnachtingsmogelijkheden. De info is te vinden op onze website 

www.mtbtzand.nl (overnachtingen). Het is niet toegestaan in onze 

vergunning om te overnachten op het rennerskwartier. Dit geldt ook voor 

het gebruik van bbq’s en aggregaten. 
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