
Deelnemersinformatie 

 

Nog een paar dagen dan is het weer zover, de 24KiKa! Wij gaan met ze allen genieten van een 

prachtig evenement, waarbij we geld gaan ophalen voor KiKA 

Hierbij alvast wat praktische informatie: 

 

De planning 

Donderdag 1 september: 

14:00: Mogelijkheid tot opbouwen teamplaats* 

20:30: Einde mogelijkheid tot opbouwen teamplaats* 

 

* Zie voor meer informatie het kopje “Teamplaatsen”  

Vrijdag 2 september 

08:00:  Mogelijkheid tot opbouwen teamplaats 

09:00:  Registratie 24 en 5 uursrace open 

11:30:  Registratie gesloten  

12:30: Deelnemers briefing 

13:15:  Opstellen openingsronde 

13:30:  Vertrek openingsronde 

13:45:  Opstellen voor de start 

14:00: Start 24KiKa 2022 

Zaterdag 3 september 2022 

07:30:  Registratie voor de 5 uursrace open 

08:30: Registratie voor de 5 uursrace gesloten 

08:30: Deelnemers briefing 5 uurs race 

14:00:  Finish 24 uurs estafette en 5 uursrace 

14:00:  Gezamenlijke finish voor alle teamleden 

14:30:  Cheque overhandigen aan KiKa 

14:45:  Prijsuitreiking teams 

15:00  Let op start wielerwedstrijd (oversteken met camper/caravan of auto niet meer mogelijk) 

16:30  Oversteek parcours weer mogelijk. 

 

Locatie 

Locatie is het Wieler- en skeelercentrum de Nedereindse Berg in Utrecht. (Nedereindseweg 501W, 

Utrecht). Parkeren kan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij de locatie. 

 

Inschrijving 

Deelnemers onder de 18 jaar dienen een toestemmingsformulier door een ouder/verzorger te laten 

invullen! Deze is hier te vinden. Het is makkelijk om deze van te voren in te vullen en vast te mailen 

naar coen@24kika.nl . Dat scheelt op de dag zelf weer. 

 

Wanneer je als team/duo ingeschreven staat kan 1 iemand alle startnummers halen bij de 

inschrijfbalie. Hierin zitten dit jaar 2 transponders. Je moet als team dus onderling de transponder 

door wisselen. Met welke transponder je rijdt maakt dan niet uit! Jullie zijn hier als team zelf 

verantwoordelijk voor. 

https://24kika.nl/online/wp-content/uploads/2022/08/Brief-minderjarigen-2022.pdf
mailto:coen@24kika.nl


 

Alle teams/duo krijgen een estafette stok welke ze bij het wisselen door moeten geven. 

De verkregen startnummers dienen op de linkerbovenbeen gedragen te worden 

Alle transponders moeten na het evenement weer ingeleverd worden bij de inschrijfbalie 

Teamplaatsen 

Dit jaar kunnen we terecht op de Nedereindse Berg. Vanuit de locatie hebben ze een plek voor ons 

kunnen maken waar we enorm blij en dankbaar voor zijn. We moeten dit jaar echter met een paar 

dingen rekening houden in verband met trainingen en trainingswedstrijden van de wielerclub en 

vragen dan ook om jullie medewerking en begrip. 

De indeling voor de teamplaatsen komt woensdag aan het einde van de dag online te staan. 

Heb je nog geen teamplaats geboekt en wil je er nog wel een? Boek deze dan via de website hier. 

Op- en afbouw teamplaatsen 

 

De teamplaatsen bevinden zich deels op (verhard) en deels aan de binnenkant (gras) van de 

ovaalbaan van de Nedereindse Berg. Dit is per auto te bereiken op de volgende dagen en tijden: 

 

Donderdag 1 september:  14:00 tot 17:15 

Vrijdag 2 september:  08:00 tot 12:00 

Zaterdag 3 september:  14:05 tot 14:55 en weer vanaf 16:30 

 

Buiten deze tijden mogen zich geen auto’s bevinden op het middenterrein! Houd hier dus rekening 

mee met het op- en vooral afbouwen. Het is wel altijd mogelijk om te voet de spullen heen en weer 

te brengen naar de auto als deze bijvoorbeeld op de parkeerplaats staat. 

Indeling teamplaatsen 

De teamplaatsen zijn genummerd, de stickers met de nummers bevinden zich op de pionnen welke 

op de ovaalbaan staan. Mocht je twijfelen of het de juiste plek is vraag dan iemand van de 

organisatie. 

Water en stroom 

 

Dit jaar is er ook weer water en stroom beschikbaar. Voor het stroom moet je zelf een verlengsnoer 

meenemen voor een afstand van +- 40 meter. Ook wij denken aan het milieu en zullen niet meer met 

een diesel aggregaat werken maar met een grote accu inclusief zonnepanelen. Beter voor het milieu 

en stiller voor in de nacht.  

Houd er wel rekening mee dat er 1000 watt per team beschikbaar is. Dit betekent dus dat er geen 

koelkast, kachel, frituurpan, föhn en koffiezetapparaat tegelijkertijd gebruikt kunnen worden        

Het waterpunt is op het terrein beschikbaar. Mocht je water bij de teamplaats willen hebben zorg 

dan zelf voor een jerrycan. 

Verlichting & veiligheid 

De baan is  niet verlicht. Het is dus verplicht om voldoende verlichting te hebben wanneer je in de 

nacht rijdt. Het is rond 21:00 uur al weer redelijk donker. Wel zullen wij zorgen voor enkele 

verlichten punten op de route.  Vergeet ook je helm niet mee te nemen, deze is verplicht tijdens de 

wedstrijd.  Voor de nodige reparaties aan de skeelers is Mijnten weer aanwezig!   

 

https://24kika.nl/doe-mee/accommodatie/


Nedereindse Berg Klassement 

Het unieke van deze nieuwe locatie is dat er een berg inzit van 18 meter hoog. Voor dit jaar willen wij 

daar goed gebruik van maken en hebben speciaal hiervoor het Nedereindse Berg Klassement voor in 

het leven geroepen. Halverwege de bult ligt een extra tijdregistratie mat welke bijhoudt hoe vaak jij 

(of jullie, team/duo) over de Nedereindse Berg Komt. Wanneer dit binnen 24 uur 50 keer of vaker 

lukt ontvangen jullie een leuke medaille. 

 

De skaters die meedoen aan de 5 uursrace moeten minimaal 10 keer de berg over voor een mooie 

medaille! De korte ronde rijden mag natuurlijk ook altijd! 

 

Catering/Merchandise 

Ook zal er weer eten, drinken en merchandise te koop zijn waarbij de opbrengst naar KiKa zal gaan. 

Daarnaast zal er op de vrijdag een foodtruck en een ijscokar aanwezig zijn. Mocht je zelf nog iets 

gemaakt hebben dat je wilt verkopen voor KIKA. Dan mag je dat altijd bij de merchandise kraam 

neerleggen. (denk aan koekjes, armbanden, jam etc) 

  

Deelnemerslijst 

De startlijst is bekend en te vinden via  https://24kika.nl/startlijst-24kika/ Zou je even willen 

controleren of alles klopt? Mocht er iets niet kloppen dan kun je dit laten weten door een e-mail te 

sturen naar leroy@exventure.nl 

 

Reglement 

Zorg dat je de regels door hebt gelezen zodat er geen misverstanden ontstaan. De reglementen zijn 

hier te vinden 

 

Foute uur 

Van 21:00 tot 22:00 staat het foute uur op de planning. Dit houdt in…. Een hoop foute muziek, en 

uitgedoste deelnemers. De deelnemer (of -nemers) met het mooiste (foute) outfit zal absoluut 

gehuldigd worden!  

 

Wim Kamer Memorial 

Er wordt aan het team dat het beste presteert op het gebied van gezelligheid, uitrusting 

(baan & camping), strijdlust & sportiviteit nog een leuke prijs overhandigt. Dit is de Wim 

Kamer Memorial! 

 

 

Succes met de voorbereidingen en wij zien elkaar over een paar dagen! 

 

Team 24kika! 

 

 

https://24kika.nl/startlijst-24kika/
mailto:leroy@exventure.nl
https://24kika.nl/doe-mee/inschrijven/

