
STARTPROCEDURE 2023 
 
De start van de GP Groot Egmond-Pier-Egmond is opgedeeld in diverse startvakken waarbij 
ieder vak een categorie/onderdeel bevat. De voorste vakken zijn startvakken waar op 
uitnodiging of op basis van prestaties in plaats genomen kan worden. Hiervoor gelden criteria 
die hieronder staan beschreven. Aan ieder startvak is een kleur toegekend, deze kleur 
correspondeert met de kleur van het stuurbordje. Het is niet mogelijk in een ander startvak te 
starten. 
 
Inrijden en toegang tot startvakken 
Inrijden op de Boulevard is niet mogelijk. De toegang tot de startvakken vindt uitsluitend 
plaats via de zijwegen van de Boulevard. Zie hiervoor de laatste pagina van dit document. 
 
Starttijd Categorie/startvak Kleur  Van  Tot 
10.30 uur Wedstrijd mannen prominenten 1 Wit 1 60 
10.30 uur Wedstrijd mannen prominenten 2 Wit  61 110 
10.30 uur Wedstrijd mannen wedstrijdlicentie KNWU Zwart 111 350 
10.32 uur Wedstrijd mannen startlicentie KNWU top 30 Paars 351 380 
10.32 uur Wedstrijd mannen startlicentie KNWU & leden NTB Paars 381 1000 
10.35 uur Wedstrijd vrouwen prominenten Roze V1 V25 
10.35 uur Wedstrijd vrouwen wedstrijdlicentie KNWU Roze V26 V100 
10.35 uur Wedstrijd vrouwen startlicentie KNWU & leden NTB Roze V101 V500 
10.38 uur Wedstrijd Businessrace top 20 Oranje 1001 1200 
10.38 uur Wedstrijd Businessrace Blauw 1201 2500 
10.42 uur Leden Le Champion Rood 2501 3000 
10.45 uur Businessrace recreatie Geel 3001 4000 
10.50 uur Recreanten Groen 4001 7000 
 
Starttijd Categorie/startvak Kleur  Van  Tot 
12.30 uur Jeugd wedstrijd 13/14/15 jaar jongens Bruin 7001 7100 
12.30 uur Jeugd wedstrijd 13/14/15 jaar meisjes Bruin 7101 7200 
12.35 uur Jeugd wedstrijd 11/12 jaar jongens Bruin 7201 7300 
12.35 uur Jeugd wedstrijd 11/12 jaar meisjes Bruin 7301 7400 
 

  



STARTVAKCRITERIA WEDSTRIJD 2023 
 
Onderstaande de criteria voor de plaatsing in de startvakken die onderdeel uitmaken van de 
eerste startgroepen. Deze worden automatisch toegewezen. 
 
De organisatie behoudt zich het recht de criteria aan te passen. 
 
Criteria samenstelling startvak Mannen prominenten 1 
Nr. 1-60 (wit met symbool) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- De eerste 20 deelnemers in de uitslag van de voorgaande editie van de GP Groot Egmond-

Pier-Egmond, uitgezonderd startlicentie KNWU. 
- De eerste 30 deelnemers in het KNWU Strandracecompetitie licentiehouders klassement 

na de wedstrijd vóór de GP Groot Egmond-Pier-Egmond. 
- De eerste 3 deelnemers in de uitslag van het combiklassement van voorgaande editie van 

de GP Groot Egmond-Pier-Egmond en de NN Egmond Halve Marathon. 
- Wildcards (toevoegingen) die door de organisatie worden toegewezen. Dit zijn deelnemers 

die op basis van hun prestaties een reële kans maken op het podium, maar geen wedstrijd 
hebben gereden die vallen onder de bovenstaande criteria. 

 
Bovenstaande deelnemers nemen op afroep plaats in het startvak waarbij: 
- De eerste 30 nummers (mannen) persoonlijk, en dus op naam, worden afgeroepen 

worden beginnen bij nr. 1 t/m nr. 30.  
- Vervolgens nemen de nummers 31 t/m 40 (mannen) plaats in het startvak. 
- Vervolgens nemen de nummers 41 t/m 60 (mannen) plaats in het startvak. 
 
Bovenstaande renners nemen op afroep plaats in het startvak. Zij dienen uiterlijk om 10.20 
uur bij de ingang van het startvak te verschijnen. Controle op de toegang vindt plaats door de 
jury van de KNWU in samenwerking met de wedstrijdleiding van de GP Groot Egmond-Pier-
Egmond. Bij het niet houden aan de startprocedure volgt diskwalificatie als beschreven in het 
wedstrijdreglement. Renners die op basis van prestaties in het prominenten startvak mogen 
plaatsnemen hebben een symbool op hun stuurbordje. 



Criteria samenstelling startvak Mannen prominenten 2 
Nr. 61-110 (wit) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- De nummers 21 t/m 50  (mannen) in de uitslag van de voorgaande editie van de GP Groot 

Egmond-Pier-Egmond, uitgezonderd startlicentie KNWU. 
- De nummers 31 t/m 60 (mannen) in het KNWU Strandracecompetitie licentiehouders 

klassement na de wedstrijd vóór de GP Groot Egmond-Pier-Egmond.  
- De nummers 4 t/m 8 in de uitslag van het combiklassement van voorgaande editie van de 

GP Groot Egmond-Pier-Egmond en de NN Egmond Halve Marathon. 
- Wildcards (toevoegingen) die door de organisatie worden toegewezen. Dit zijn deelnemers 

die op basis van hun prestaties een reële kans maken op het podium, maar geen wedstrijd 
hebben gereden die vallen onder de bovenstaande criteria. 

 
De startvolgorde binnen de hierna genoemde startvakken vindt plaats op basis van 
binnenkomst in het startvak (uitgezonderd top 30 KNWU startlicentie mannen). De toegang 
tot de startvakken wordt 1 uur voor starttijd geopend. Eerder is betreden van het startvak niet 
toegestaan. Fietsen die onbeheerd in het startvak staan worden verwijderd. 
 
Criteria samenstelling startvak Mannen KNWU wedstrijdlicentie  
Nr. 111-350 (zwart) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- Licentiehouders KNWU 
- Overige buitenlandse deelnemers aan de wedstrijd met wedstrijdlicentie bij een 

buitenlandse sportbond aangesloten bij de UCI 
- Wildcards (toevoegingen) die door de organisatie zijn toegewezen. 
 
 
Criteria samenstelling startvak Mannen KNWU startlicentie  
Nr. 351-1000 (paars) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- Startlicentie KNWU 
- Leden NTB  
- Overige buitenlandse deelnemers aan de wedstrijd 
 
De nummers 1 t/m 30 in het KNWU Strandracecompetitie KNWU startlicentie klassement na 
de wedstrijd vóor de GP Groot Egmond-Pier-Egmond mogen een positie innemen vooraan in 
het startvak. Deze renners worden persoonlijk op naam afgeroepen beginnend bij de nr. 1 in 
het klassement t/m nr. 30. De startnummers zijn dit jaar op volgorde toegekend (het betreft 
de nummers 351-381). Deze renners dienen uiterlijk om 10.20 uur bij de extra ingang vooraan 
het startvak te verschijnen. Controle op de toegang vindt plaats door de jury van de KNWU in 
samenwerking met de wedstrijdleiding van Egmond-Pier-Egmond. De overige renners nemen 
plaats op basis van binnenkomst in het startvak. 
 
 

 



Criteria samenstelling startvak Vrouwen prominenten 
Nr. V1 – V25 (roze met symbool) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- De eerste 10 deelnemers in de uitslag van de voorgaande editie van de GP Groot Egmond-

Pier-Egmond. 
- De eerste 30 deelnemers in de KNWU Strandcompetitie licentiehouders klassement na de 

wedstrijd voor de GP Groot Egmond-Pier-Egmond.  
- Wildcards (toevoegingen) die door de organisatie worden toegewezen. Dit zijn deelnemers 

die op basis van hun prestaties een reële kans maken op het podium, maar geen wedstrijd 
hebben gereden die vallen onder de bovenstaande criteria. 

 
Bovenstaande deelnemers nemen op afroep plaats in het startvak waarbij; 
- De eerste 25 nummers vrouwen persoonlijk op naam afgeroepen worden beginnend bij 

nr. V1 t/m nr. V25 
 
 
Criteria samenstelling startvak Vrouwen KNWU wedstrijdlicentie  
Nr. V26 – V100 (roze) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- Licentiehouders KNWU 
- Leden NTB  
- Overige buitenlandse deelnemers aan de wedstrijd met wedstrijdlicentie bij een 

buitenlandse sportbond aangesloten bij de UCI 
- Wildcards (toevoegingen) door organisatie toegewezen 
 
De startvolgorde binnen dit startvak en de hierna genoemde startvakken vindt plaats op basis 
van binnenkomst in het startvak. De toegang tot de startvakken worden 1 uur voor de starttijd 
geopend. Eerder is betreden van het startvak niet toegestaan. Fietsen die onbeheerd in het 
startvak staan worden verwijderd. 
 
Criteria samenstelling startvak Vrouwen KNWU startlicentie  
Nr. V101 – V500 (roze) 
 
Voor dit vak gelden de volgende criteria: 
- Startlicentie KNWU 
- Overige buitenlandse deelnemers aan de wedstrijd  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klassement KNWU Strandrace Competitie heeft invloed op startpositie 
Een hoge stand in het klassement van de KNWU strandrace Competitie kan een goede 
startpositie opleveren bij  Egmond-Pier-Egmond. Het klassement na de wedstrijd vóór de GP 
Groot Egmond-Pier-Egmond is hiervoor leidend. 
 
Dit klassement is te vinden op http://www.knwu.nl/mountainbiken/klassementen 
 
Invitaties gratis startbewijs 
Vanaf begin november worden er invitaties verzonden naar renners die op basis van hun 
prestaties van voorgaande edities van de GP Groot Egmond-Pier-Egmond in aanmerking 
komen voor een gratis deelname. Dit zijn de eerste 60 geklasseerde bij de mannen en de 
eerste 15 geklasseerde bij de vrouwen.  
 
Vanaf begin december worden er invitaties verzonden naar renners die in de top 30 staan van 
de KNWU strandracecompetitie.  
 

http://www.knwu.nl/mountainbiken/klassementen

