
Haarle, 13 november 2022. 

Informatie over de Dutch Masters of MTB 20 november 2022 

Beste mountainbikers, 

Lees deze informatie in z'n geheel goed door.  

Op 20 november a.s. wordt de 5e editie van de Dutch Masters of MTB verreden.  
Vanwege het 1e lustrum ontvang je bij het afhalen van jouw stuurbordje een goodiebag. 

Evenals vorig jaar maken we gebruik van de manege in Haarle, start, 100 km. punt en finish op 
één locatie: Manege Haarle, Haarlerveldweg 1.  

Zaterdag 19 november 
Afhalen startbewijs(stuurbordje), tassenlabels en goodiebag. 
Op zaterdag 19 november dien je je hiervoor te melden in de manege (finishlocatie) aan de 
Haarlerveldweg 1 in Haarle.  

Omwille van een goede doorstroming en het voorkomen van wachttijden verzoeken we je zoveel 
mogelijk aan de volgende afhaaltijden te houden. 
Deelnemers waarvan de achternaam begint met A-K komen van 16.00 uur tot 17.30 uur. 
Deelnemers waarvan de achternaam begint met L-Z komen van 17.30 uur tot 19.00 uur. 

Geef aan de tafel je persoonlijke startnummer door. Deze vind je op:  
www.dutchmastersofmtb.nl/deelnemers/  

Het stuurbordje (voorzien van chip) dient goed zichtbaar voor op je fiets bevestigd te worden.  

Tassen met reservekleding 
Indien gewenst krijg je bij het afhalen van de stuurbordjes een tassenlabel voor reservekleding. 
De tas dien je bij de start in de manege af te geven. Op het label komt je startnummer. Zet ook 
je naam op het label. 

Parkeren zaterdag 
Ter hoogte van Haarlerveldweg 2a, 7448 PR Haarle en volg lokaal de parkeerborden. 

Zondag 20 november 
Mocht het niet lukken om zaterdags te komen, op zondag voor de start is er van 05.00 uur tot 
06.00 uur een laatste gelegenheid jouw stuurbordje en eventuele tassenlabel te halen. Dat is 
weer in de manege, Haarlerveldweg 1 in Haarle, vlak bij de start. E-bikers kunnen tot 06.30 uur 
hier het startbewijs halen.  

Parkeren zondag 
Speciaal voor deelnemers en bezoekers is er op zondag parkeergelegenheid beschikbaar ter 
hoogte van Haarlerveldweg 2a, 7448 PR Haarle en volg lokaal de parkeerborden hoogte.  
Volg de borden bij alle toegangswegen en de aanwijzingen van de parkeerwachters.  

Voor campers is er plek bij sporthal De Veldkamp in Haarle. Veldkampsweide 1, 7448 RB. Dit is 
op loopafstand van de start. 

Start 
Zorg dat je zondagmorgen ruimschoots op tijd aanwezig bent! 
Het 1e  startschot zal om 6.30 u. gelost worden door Wethouder Peter Lage Venterink. 

De start vindt plaats op Haarlerveldweg bij de manege/voetbalvelden. Dit is vanaf de 
parkeerplaats met borden aangegeven. 
Zie hieronder het schema. Elke groep stelt zich uiterlijk 06.15 uur op in de aangegeven zone. 
Volg de aanwijzingen van de mensen bij de startvakken! 
E-BIKE deelnemers dienen uiterlijk 06.45 uur aan de start opgesteld te staan. 

Indien je te laat bent bij je startvak, word je automatisch geplaatst achter het laatste wave. 



Startwaves: 
 Wave 1 start om 06.30 uur:  

- individueel 200 km: 1-200  
- duo: 2001-2050 (oneven nummers) 

Wave 2 start om 06.35 uur:  
- individueel 200 km: 201-400  
- duo: 2051- 2120 (oneven nummers) 

 Wave 3 start om 6.40 uur: 
- individueel 200 km. 401-600 

duo: 2121-2150 (oneven nummers) 
  
 Wave 4 start om 6.45 uur:  

- individueel 200 km. 601-750 
- duo: 2151-2200 (oneven nummers) 

 Wave 5 start om 7.00 uur: 
- E-bike 100 km 3001-3030 

Start 2e DUO 100-100km (Duo rijders met even startnummer, dus niet omwisselen!) 
De 2e rijder van de duo’s (even startnummer) moet zich opstellen in een aangewezen vak in de 
manege. De 2e rijder mag starten zodra de 1e rijder is binnengekomen (estafette). 
Van beide rijders wordt begin- en eindtijd geregistreerd en als beide finishen wordt de 
gezamenlijke tijd geregistreerd en ontvangen zij ook beide een “droadnagel” voor hun geleverde 
prestatie. Nogmaals het is een estafette maar vanaf 14.00 uur mogen alle, nog aanwezige Duo 
rijders starten. 

Route 
De route is aangeduid met wit-rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat je op 
de juiste route bent volgt een oranje lintje of oranje reflecterend lintje. 
2 Dagen voor de start is het gpx-bestand via de website te downloaden. 

Let op: Bij invallende duisternis om 17.00 uur zal op 2 punten in de route op dat 
tijdstip een routewijziging zijn, nl. bij verzorgingspost 5 en de Motieweg. Je moet dus 
vanaf 17.00 uur niet meer gaan rijden op GPX. De gewijzigde route is aangegeven met 
pijlen en lintjes. 

Waar zijn de verzorgingsposten 
Verzorgingsposten zijn er circa elke 35km zie voor overzicht en voeding de website. 
https://www.dutchmastersofmtb.nl/informatie-deelnemers/ 

Let op:  
Verzorgingspost 5: Na 17.00 uur is er een alternatieve route i.v.m. intredende duisternis 
Verzorgingspost 6: Officiële sluiting 21.00 uur 

Technisch servicepunt 
Bij de start (WRBIKES) en bij het 100 km wisselpunt (Manege Haarle tevens finishlocatie) is 
een technisch servicepunt ingericht, verzorgd door WRBIKES , Molenweg 10 te Haarle. Winkel 
en werkplaats zijn 's morgens geopend vanaf 5 uur! Op tussenstop 2, 4 en 5 is materiaal 
aanwezig: (binnen)banden, schakels en dergelijke. 

Finish 
Je finisht in de grote, sfeervolle, gezellige manege waar je door je fans wordt onthaald. Je dient 
voor 22.30 uur binnen te zijn (bij start om 06.30 uur), dus de rit dien je binnen 16 uur te 
hebben volbracht. Dit geldt ook voor de duo’s 100/100 km. De E-bikers dienen 15.00 uur 
binnen te zijn.  
Indien je de finish niet haalt dien je dit aan de organisatie te melden. Stuur in dat geval een 
whatsapp bericht naar 0643832848 met vermelding van jouw startnummer. 
Bij de finish word je geregistreerd en ontvang je een speciale herinnering en een eten bon en 
een consumptiebon die je in de manege kunt besteden. 
Heb je de finish niet gehaald, dan kun je in de manege de bonnen afhalen bij het verkooppunt 
van mutsen, met vermelding van jouw naam en startnummer. 

https://www.dutchmastersofmtb.nl/informatie-deelnemers/


Let op: De eerste rijder van de Duo-klasse ontvangt bij het wisselpunt de bonnen. De 
herinnering volgt, wanneer ook de 2e rijder de tocht heeft voltooid. 

Ongeval 
In geval van een (sport)ongeval dien je contact op te nemen met het noodnummer: 
0643832848, met vermelding van het startnummer. 
Tip: zet bij de start je teller op 0, zodat, ingeval van een ongeval, je kunt aangeven op welk 
punt je bent gestrand. 
Tip: zet het noodnummer vooraf in je telefoon. 

Bewaakte fietsenstalling 
In de manege is een bewaakte fietsenstalling. 

Fiets schoonspuiten  
Indien gewenst kun je na afloop de fiets schoonspuiten. Dit is met borden op de finishlocatie 
aangegeven. 

Douchegelegenheid  
Douchegelegenheid is bij de voetbalvereniging dichtbij de manege. Volg de borden. 

Live tracking 
Via de Dutch Masters of MTB app kunnen de deelnemers worden gevolgd tijdens de tocht. De 
tracking werkt op basis van registratie van het stuurbordchip op de verzorgingsposten. 
Hiervoor hoeft de deelnemer geen telefoon bij zich te hebben. Op basis van de gemiddelde 
snelheid wordt een verwachte finishtijd aangegeven op de app. 

GPS-tracking 
Voor deelnemers die ook via GPS van hun telefoon gevolgd willen kunnen worden is het vereist 
dat in de app een combinatie startnummer (bib) en geboortedatum ingevuld wordt. Dat levert 
een goede match op. 
Werking: Open de app Dutch Masters of MTB; scroll/klik naar Live-tracking; Deel jouw race live; 
Vul startnummer en kies geboortedatum. 

Facebook/Website/App 
Via de facebookpagina, app en website zijn sfeerverslagen te volgen. Hashtag  #DMMTB22. 

Bekijk de filmitems op onze website over techniek, gezondheid, voeding, materiaal en 
tussenstops. 

NB: Onderschat deze tocht niet! Bereid je goed voor op deze zware monstermarathon! 

Voor meer informatie:  
* Download in de Appstore of Playstore de app 'Dutch Masters of MTB'  of  
* Volg alle informatie via www.dutchmastersofmtb.nl of onze facebookpagina. 

Reglementen: 
https://www.dutchmastersofmtb.nl/reglementen/ 

Wij wensen je heel veel succes en vooral veel mountainbikeplezier! 

Bestuur Haarlese Wielerclub SaMo

http://www.dutchmastersofmtb.nl
https://www.dutchmastersofmtb.nl/reglementen/

