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Ultrafestival Deventer
De 24 Uur van Deventer, De 12 Uur van Deventer,
De Zes Uur van Deventer, De Drie Uur van
Deventer en Het Uur van Deventer

Beste deelnemer,
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli a.s. vindt op de wielerbaan Keizerslanden in Deventer de 6e editie
van het Ultrafestival Deventer plaats. Naast de hoofdafstand, De 24 Uur van Deventer, vinden ook De
12 Uur van Deventer, De Zes Uur van Deventer, De Drie Uur van Deventer en Het Uur van Deventer
plaats. Jij hebt je voor één van deze onderdelen ingeschreven.
De wielerbaan Keizerslanden is volledig vlak en geasfalteerd en heeft een totale lengte van 1289
meter. Het parcours is in augustus 2020 officieel opgemeten voor certificering, waardoor nationale,
Europese- en wereldrecords ook kunnen worden erkend indien ze worden gelopen.

Net als bij de vorige edities staat de gemeente Deventer het plaatsen van voertuigen op of langs de
wielerbaan in ieder geval niet toe. Wel is er naast de wielerbaan een hoekje waar een eventuele
caravan of camper in overleg met de organisatie geplaatst kan worden. Op een gedeelte van het
parcours is er voor de deelnemers gelegenheid tot het plaatsen van een (kleine) tent en/of een
tafel(tje)/stoelen voor de eigen verzorging.
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Het is deelnemers niet toegestaan deze zonder overleg met de organisatie te plaatsen. Dit houdt dus
in dat deze zaken alleen op aanwijzing van de organisatie geplaatst kunnen en mogen worden, maar
om eventuele vragen voor te zijn, er is meer dan genoeg plaats.
Algemene regels
Eénieder die zich binnen de hekken van de wielerbaan Keizerslanden begeeft en/of bevindt, dient
zich te allen tijde te houden aan de daar geldende regels. In geen enkel geval mogen deelnemers
gehinderd worden tijdens hun wedstrijd. Deelnemers, coaches, begeleiders, toeschouwers dienen
zich daarnaast altijd te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
Gebruik clubhuis AV Daventria 1906
Deelnemers, begeleiding en toeschouwers gebruik maken van het clubhuis van AV Daventria 1906,
dat direct naast het wedstrijdparcours gelegen is en dat gedurende de gehele wedstrijd geopend zal
zijn. Op de begane grond bevindt zich in zowel de dames- als de herenkleedkamer een douche waar
deelnemers gebruik van kunnen maken.
Aanvangstijden
De aanvangstijden van de verschillende onderdelen zijn:
•

De 24 Uur van Deventer – zaterdag 9 juli om 14:00 uur

•

De 12 Uur van Deventer – zaterdag 9 juli om 21:00 uur

•

De Zes Uur van Deventer – zaterdag 9 juli om 14:30 uur

•

De Drie Uur van Deventer – zondag 10 juli om 10:00 uur

•

Het Uur van Deventer – zondag 10 juli om 11:00 uur

Rondenregistratie
De rondenregistratie wordt verzorgd door SQM en daarbij wordt gebruik gemaakt van RaceResult,
waarbij de chip zit verwerkt in een enkelband. Het is belangrijk altijd te controleren of de enkelband
goed bevestigd is. Tevens dragen deelnemers een startnummer. Dit startnummer dient te allen tijde
goed zichtbaar te zijn en mag dus niet onder een shirt of jack gedragen worden.
Aankondiging einde wedstrijd
Als de organisatie aangeeft dat het eind van een onderdeel is bereikt, blijft de deelnemer aan het
desbetreffende onderdeel direct op de plaats staan. De organisatie komt dan langs met een geijkt
loopwiel om de restafstand op te nemen. Pas als de organisatie de restafstand heeft opgenomen
loopt een deelnemer terug naar zijn of haar verzorgingsplek.
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Klassementen
De 24 Uur van Deventer, De 12 Uur van Deventer, De Zes Uur van Deventer, De Drie Uur van
Deventer en Het Uur van Deventer kennen geen leeftijdsklassen d.w.z. dat alle wedstrijden worden
gelopen in één klassement met dien verstande dat er wel separate klassementen zijn voor mannen
en vrouwen. Voor alle klassementen geldt dat er prijzen zijn in de vorm van bekers voor de
nummers 1 tot en met 3 van de wedstrijd.
Nationaal kampioenschap 24 uur
De 24 Uur van Deventer vormt ook dit jaar het decor van het Nationaal kampioenschap 24 Uur.
Daarbij dienen tenminste vijf deelnemers bij de mannen en bij de vrouwen te zijn ingeschreven en
dienen er tenminste drie deelnemers ook daadwerkelijk van start te gaan zowel bij de mannen als bij
de vrouwen..
Herinnering
Voor iedere deelnemer op zijn of haar discipline is een fraaie herinneringsmedaille beschikbaar.
Verzorging door de organisatie
De door de organisatie verstrekte verzorging voorziet in een rijke bevoorrading met o.a. koffie, thee,
bouillon, cola, water, sportdrank, sinaasappels, bananen, chocola, yoghurt, notenmelange,
energierepen enz. enz.
Voor de deelnemers aan de 24 Uur van Deventer is er ook pasta (macaroni) met bolognaisesaus (met
gehakt) beschikbaar. Deze is vanaf ca. 18:30 uur beschikbaar.
Daarnaast zijn er in de ochtend (zondag 10 juli) voor de deelnemers aan De 24 Uur van Deventer en
De 12 Uur van Deventer broodjes met kaas, ham en één zoet beleg beschikbaar.
Eigen verzorgingsplek deelnemers
Op een gedeelte van het parcours is er voor de deelnemers gelegenheid tot het plaatsen van een
(kleine) tent en/of een tafel(tje)/stoel(en) voor de eigen verzorging.
Daarnaast zijn de plekken ingedeeld naar onderdeel van het evenement. Daarom is het deelnemers
uitdrukkelijk niet toegestaan deze zonder overleg met de organisatie te plaatsen. Dit houdt dus in
dat deze zaken alleen op aanwijzing van de organisatie geplaatst kunnen en mogen worden.
Verzorgings-, omkleedtent organisatie
In het middenterrein van de skeelerbaan heeft de organisatie een grote tent geplaatst die voor de
verzorging, omkleden enz. van de deelnemers aan de verschillende onderdelen bestemd is. In deze
tent zijn banken geplaatst waar de deelnemers op kunnen zitten.
Douchegelegenheid
De deelnemers kunnen gebruik maken van de beperkte douchegelegenheid in de kleedkamers van
AV Daventria 1906, waarvan het complex direct grenst aan de wielerbaan/het parcours. Ook tijdens
het gebruik van de kleedkamers/douches dienen de geldende richtlijnen van het RIVM in acht
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genomen te worden. Verder worden alle deelnemers verzocht om ruimtes waarvan zij eventueel
gebruik maken ordelijk en schoon achter te laten.
Toiletten
Direct aan het parcours voorziet de organisatie in toiletgelegenheid in de vorm van een aantal Dixies.
Deelnemers en verzorgers/coaches hoeven hierdoor niet van het parcours af. Bij Dixies voorziet de
organisatie ook in ontsmettingsgel.
Afhalen startnummers en plaatsen eigen voorzieningen
Het afhalen van startnummers enz. en het plaatsen van de eigen voorzieningen langs het parcours op
aanwijzen van de organisatie is mogelijk vanaf 12:30 uur.
Locatie en adres
Het adres voor de navigatie is: Borgelerdijk 2 - 7415 ZN DEVENTER.
Het is nog twee weken tot de start van het Ultrafestival Deventer. Wij hebben er als organisatie en
vrijwilligers weer heel veel zin in en wij zien ernaar uit alle deelnemers weer persoonlijk te mogen
ontmoeten.
Voor nu wens ik je nog een aantal goede dagen tot het Ultrafestival Deventer. Mocht je nog vragen
en/of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met mij via e.vanbeek@aventus.nl
Met sportieve groet,
namens de organisatie van het Ultrafestival Deventer,
Hans Spieker & Ed van Beek

Bijlagen: overzichten deelnemers per onderdeel per 26 juni 2022
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Bijlage 1: deelnemers De 24 Uur van Deventer per 26 juni 2022
Marc Papanikitas
Chris Dhooge
Hans Schoonen
Karel Hageman
Joram Hobo
Endymion Kasanardjo
Harold Lintsen
Kentaro Azuma
Jan Muller
Thijs Van 't Riet
Michael Irrgang
Michael Bohm
Sjaak Bus
Merijn Geerts

Mortsel
Zaffelare
Rucphen
Son en Breugel
Nieuw-Vennep
Eindhoven
Arnhem
Dusseldorf
Sprundel
Arnhem
Troisdorf
Hamburg
Raamsdonksveer
Wilsele

BEL
BEL
NED
NED
NED
NED
NED
GER
NED
NED
GER
GER
NED
BEL

Wilma Dierx
Sameena van der Mijden
Hinke Schokker

Amsterdam
Zwolle
Eastermar

NED
NED
NED
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Bijlage 2: deelnemers De 12 Uur van Deventer per 26 juni 2022
Martin Kampman
Rene Schoen
Henry Tol
Dawid Grebosz
Wessel Kranghand

Holten
Assendelft
Volendam
Pszczyna
Hoogeveen

NED
NED
NED
POL
NED

Malgorzata Pazda Pozorska
Sterre Kampman
Yvonne Rosenkamp

Kobylnica
Enschede
Raalte

POL
NED
NED
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Bijlage 3: deelnemers De Zes Uur van Deventer per 26 juni 2022
Pieter den Edel
Ewald Woertman
Rinus van der wal
Alex de Lange
Gerard Verveer
Chris Dol
Rudy van der Heyden

Wassenaar
Raalte
Heemskerk
Balk
Barendrecht
Alteveer Gn
Grave

NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED

Hermine Boegborn

Steenenkamer NED
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Bijlage 3: deelnemers De Drie Uur van Deventer per 26 juni 2022
Ralph Schuurman
Jeroen jansen
Paul Valk
Johan Nienhuis
Berry Polstra

Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Heino

Daphne den Edel
Wassenaar
Anita Spieker
Deventer
Judith van Voorthuizen Deventer

NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
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Bijlage 3: deelnemers Het Uur van Deventer per 26 juni 2022
Marek Nieslon
Rody Verveer

Slootdorp
Barendrecht

NED
NED

Els van der Steen
Joke menkveld

Barendrecht
Loenen Gld

NED
NED
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