
Algemene informatie
Het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden 
vindt plaats in en rondom Elspeet en 
Vierhouten. De nieuwelingen dames, 
nieuwelingen heren en junioren 
dames starten in Vierhouten nabij 
de Ganzenakkers/Nunspeterweg en 
finishen ter hoogte van restaurant 
Op de Brink in Elspeet. Deze route is 
ca. 15 km. 

De junioren heren, beloften, elite  
dames en elite heren starten en 
finishen in Elspeet ter hoogte van 
restaurant Op de Brink in Elspeet. 
Zij fietsen de ronde van ca. 20 km 
twee keer. 

De deelnemers rijden individueel 
en starten om de minuut. In totaal 
starten er ca. 270 deelnemers verdeeld over zeven categorieën.

Start Vierhouten – finish Elspeet
Om 09.00 uur starten de nieuwelingen dames, vervolgens de junioren dames 
en daarna de nieuwelingen heren.

Start en finish Elspeet
Om 12.00 uur starten de junioren heren met aansluitend de beloften, elite 
dames en elite heren. De laatste renner wordt rond 20.00 uur verwacht.
 
Huldiging
De huldigingen van de deelnemers vinden plaats ter hoogte van restaurant  
Op de Brink in Elspeet. De laatste huldiging is rond 20.30 uur.

Bovengenoemde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
Op de achterzijde van deze flyer vindt u de beide routes.

Bereikbaarheid 
Op de dag van het NK wordt de route van 08.30 tot 20.30 uur afgesloten voor 
verkeer. Alleen de Elspeterbosweg tussen Vierhouten en Elspeet is open tot 
11.30 uur. Doorgaand verkeer is niet overal mogelijk, maar er komen voldoende 
omleidingen en bewaakte oversteken op het parcours. Iedereen kan altijd van 
en naar huis. De winkels blijven bereikbaar.

Verkeersregelaars
Er staan verkeersregelaars bij de oversteken van het parcours om iedereen 
veilig te laten oversteken. Aanwonenden kunnen altijd via het parcours ergens 
naar toe, maar dan rijdend in rijrichting van de wedstrijd. Zij worden dan onder 
motorbegeleiding over het parcours gereden. Dat is een veilige manier. Zij 
kunnen dit vooraf melden via een telefoonnummer dat kort voorafgaand aan 
het evenement door de organisatie aan hen wordt verstrekt. Wij vragen 
op voorhand dit zoveel mogelijk te beperken.

Hulpdiensten
Bij nood kunnen de hulpdiensten gebruikmaken van het parcours, zodat 
iedereen bereikbaar is. Daar wordt tijdens de wedstrijd rekening mee gehouden. 

Informatie
Voor de meest recente informatie over het parcours, programma en evenement 
kunt u terecht op www.nunspeet.nl/nktijdrijden. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met de organisatie via het e-mailadres info@nktijdrijden.nl.
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