
 

REGLEMENT TALENT VAN ROOSENDAAL  
 
Organisatie: 
Het Talent van Roosendaal wordt georganiseerd door: 
Stichting Wielerplatform Roosendaal  
Markt 71 
4701 PC Roosendaal 
KVK 77074513 
In samenwerking met de Gemeente Roosendaal en Jumbo VIsma Ready 2 Race. Het is een competitie 
met meerdere dikke banden races voor alle jongens en meisjes die in de gemeente Roosendaal 
wonen of schoolgaand zijn. De gemeente bestaat uit de stad Roosendaal en de dorpen Wouw, 
Moerstraten, Heerle, Wouwse Plantage en Nispen. De wedstrijden wordt georganiseerd door de 
wielerorganisatoren van de Roosendaalse Wielerzomer. De wedstrijden op de Vuelta-dag en 
Finaledag worden georganiseerd door het Wielerplatform zelf. 
 
Deelname: 
Deelname is gratis en mogelijk voor kinderen die geboren zijn in de jaren 2008 t/m 2015, wonen of 
schoolgaand zijn in de gemeente Roosendaal en die geen wielerlicentie bij de KNWU (of 
gelijkwaardige bond) hebben. Voor de wedstrijden zal rekening gehouden worden met het 
geboortejaar en niet met de geboortedatum. Ieder rijdt in zijn eigen leeftijdscategorie. 
 
Wedstrijden:  
Categorieën: 7 jarige, 8 jarige, 9 jarige, 10 jarige, 11 jarige, 12 jarige, 13 jarige, 14 jarige  
Bij voldoende animo worden de jongens en meisjes van elkaar gescheiden in de wedstrijden.  

Wedstrijdkalender: 

 

Niet alle leeftijden kunnen door organisatorische redenen aan alle wedstrijden deelnemen. In 
onderstaand tabel een overzicht van de wedstrijden en de leeftijden die eraan deel kunnen nemen. 

 
Categorie 1 2 3 4 
Leeftijd 7 

jarige  
8 

jarige 
9 

jarige  
10 

jarige  
11 

jarige 
12 

jarige  
13 

jarige 
14 

jarige 
Geboortejaar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Ronde van Nispen JA JA  JA  JA  JA  JA  JA  JA  
Ronde van Heerle JA JA  JA JA JA JA JA JA 
Nationale Jeugdronde NEE NEE NEE JA  JA  JA  JA JA 
De Draai JA JA JA JA JA JA NEE NEE 



 

Hel van de Pin NEE JA  JA JA JA JA  JA JA 
La Vuelta JA JA JA JA JA JA JA JA 
Wouws Wieler 
Weekend 

JA JA JA JA JA JA JA JA 

Finale dag JA JA JA JA JA JA JA JA 
Aantal wedstrijden per 
leeftijd/geboortejaar 

6 7 7 8 8 8 7 7 

 

Puntentelling: 
Per wedstrijd kan je punten verdienen voor het totaalklassement. Op de Finaledag kan je zelfs 
dubbele punten behalen. Hoe vaker je start, hoe meer punten je kan behalen. Degene met de 
meeste punten ontvangt op de Finaledag de trui ‘Kampioen Talent van Roosendaal 2022’.  
Punten te verdienen per wedstrijd: 
Plaats 1: 6 punten 
Plaats 2: 5 punten 
Plaats 3: 4 punten 
Plaats 4: 3 punten 
Plaats 5: 2 punten 
Overige plaatsen (deelname): 1 punt 
 
De stand wordt bijgehouden per geboortejaar en jongens en meisjes worden apart geregistreerd. Er 
worden straks in totaal 16 ‘Talenten van Roosendaal’ gehuldigd. 
Bij een gelijke stand wint degene die aan de meeste wedstrijden heeft deelgenomen. Pas als dit ook 
gelijk is kijken we naar wie de hoogste klasseringen heeft gereden. 
Om de kampioenstrui te winnen is deelname aan de Finaledag noodzakelijk. 
 
Inschrijven: 
Inschrijven voor de wedstrijden doe je via ready2race.teamjumbovisma.nl/wedstrijden, zoek 
eenvoudig de juiste wedstrijd op, of via de website van organisator zelf. De Finaledag en de 
Vueltadag worden georganiseerd door het Wielerplatform en hiervoor kan je ook inschrijven via: 
www.bezoek-roosendaal.nl/talent. Daarnaast kan je ook altijd nog op de dag zelf inschrijven, al 
weten we liever al vooraf dat je meedoet. 

Door deel te nemen aan één van de wedstrijden doe je automatisch mee aan Het Talent van 
Roosendaal. De organisatoren geven de uitslag door en de tussenstand zal gedeeld worden via de 
facebook pagina van de Roosendaalse Wielerzomer.  

Inschrijven Vuelta-dag en Finaledag: 

Inschrijven geschied door onderstaande gegevens te versturen via www.bezoek-roosendaal.nl/talent 

 Voor- en achternaam 
 Geboortedatum  
 Geslacht: jongen/meisje  
 Woonplaats 
 Emailadres 
 Heb je een eigen helm ja of nee? 
 Voor- en achternaam van een ouder of verzorger 
 Telefoonnummer van een ouder of verzorger, in geval van calamiteit 



 

Zodra de inschrijfgegevens niet compleet zijn zal de organisatie de ontbrekende informatie opvragen. 
Pas na volledige registratie is de inschrijving definitief. De deelnemer ontvangt een bevestiging zodra 
de inschrijving definitief is en daarbij zal het reglement meegestuurd worden.  

 
Fietsen en fietskeuring: 
Men kan deelnemen met een fiets met een minimale banddikte van 28 mm. Een gewone fiets, 
mountainbike of citybike (met of zonder versnellingen) zijn toegestaan. Deelnemers met een fiets 
met dunnere banden dan 28mm worden wel toegelaten maar worden niet mee genomen in de 
einduitslag. Racefietsen zijn niet toegestaan. Tijdens de inschrijving wordt bij iedere deelnemer de 
dikte van de band geregistreerd. Verder wordt gekeken naar de veiligheid van de fiets; o.a. remmen 
en andere relevante zaken. Bij constatering van mankementen aan de fiets zullen deze niet worden 
hersteld door de organisatie. Tenzij de jury daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent, is het de 
deelnemer verboden tijdens de dikke banden race van fiets te wisselen of veranderingen aan de fiets 
aan te brengen, zoals het wisselen van wielen en het (de)monteren van andere fiets onderdelen. 
Tegen beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk, tenzij de jury daartoe uitdrukkelijk 
toestemming verleent. Het is ten strengste verboden om met clickpedalen deel te nemen aan de 
wedstrijden.  
 
Valhelmen  
Het dragen van een fietshelm is verplicht. Heeft een deelnemer zelf geen helm, dan wordt dit gemeld 
bij inschrijving en wordt er gratis een helm ter beschikking gesteld door de organisatie. De helm kan 
worden opgehaald bij de aanmeldbalie op de dag zelf (waar ook rugnummer en shirt kan worden 
opgehaald). Na de wedstrijd moet de helm meteen worden ingeleverd bij de aanmeldbalie. Als de 
helm zoek raakt worden de kosten van de helm aan de ouders doorberekend.  
 
Rugnummers 
Deze worden gratis beschikbaar gesteld. Het rugnummer moet voor aanvang van de wedstrijd 
worden opgehaald bij de aanmeldbalie en moet duidelijk zichtbaar op de rug gedragen worden. Na 
afloop van de wedstrijden mogen de rugnummers als aandenken mee naar huis worden genomen.     
 
Aansprakelijkheid 
De Stichting Wielerplatform Roosendaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
gebeurtenissen voor, tijdens of na de wedstrijd. Door aanmelding en deelname verklaart de 
deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee akkoord te gaan.  

Foto’s en beeldmateriaal 
De Stichting Wielerplatform Roosendaal publiceert alleen foto’s of ander beeldmateriaal welke door 
onze eigen fotografen gedurende het Talent van Roosendaal op de Vuelta-dag en Finaledag worden 
gemaakt. Deelnemers kunnen voor komen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele 
doeleinden wordt ingezet en de deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) verklaart door 
deelname hiermee akkoord te gaan. Wij bieden de mogelijkheid tot bezwaar. U kunt het bezwaar bij 
ons melden via talentvanroosendaal@gmail.com. Vervolgens zullen wij het betreffende beeld van 
onze social media kanalen verwijderen.  

 
 
Privacy/AVG   
De Stichting Wielerplatform Roosendaal werkt met persoonsgegevens van deelnemers, ouders, 
medewerkers en eventuele sponsoren. Al deze personen moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
Stichting Wielerplatform Roosendaal zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Hiervoor 
gelden de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 



 

bijbehorende Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens 
worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld 
en verwerkt (rechtvaardige grondslag). Het streven is minimale gegevensverwerking en de Stichting 
Wielerplatform Roosendaal verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn 
voor het vooraf bepaalde doel. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het 
bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om organisatorische of administratieve taken goed uit 
te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleveren. De Stichting Wielerplatform 
Roosendaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandeld deze vertrouwelijk. De 
persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In 
geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van 
persoonsgegevens, maakt de Stichting Wielerplatform Roosendaal afspraken over de eisen waar 
gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de AVG. 
 
Wat betekend dit voor jou als deelnemer of voor u als ouder/verzorger? 
Bij de inschrijving heb je persoonsgegevens met ons gedeeld. Deze worden door de organisatie 
verwerkt. Jouw naam en leeftijd publiceren wij in de startlijst en bij de klassementsuitslagen op onze 
social media kanalen. In het jurysysteem wordt jouw naam en jouw geboortedatum opgenomen. 
Voor jouw veiligheid worden jouw bijzondere persoonsgegevens (incl. die van je ouder(s) of 
verzorger(s)) gedeeld met de EHBO, zodat zij in geval van calamiteiten snel kunnen handelen. Het 
emailadres en telefoonnummer gebruiken wij in aanloop naar de wedstrijd als contactgegevens voor 
het verstrekken van informatie rondom het evenement of de deelname van uw kind.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via talentvanroosendaal@gmail.com.  
 
 
Veiligheid 
De Vuelta-dag en de Finaledag van Het Talent van Roosendaal moeten voor iedereen een leuke 
dagen zijn. Naast plezier is veiligheid een belangrijk aspect dat bij de Stichting Wielerplatform 
Roosendaal hoog in het vaandel staat. De Stichting Wielerplatform Roosendaal heeft een 
veiligheidsplan waarin is verwoord hoe de Stichting zorg wil dragen voor een juiste en adequate 
invulling van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en welbevinden van 
de deelnemers en medewerkers. Het veiligheidsplan vormt op zich geen garantie voor een veilige 
situatie tijdens de dag. Dit vergt voor alles een proactieve en betrokken houding van alle 
medewerkers en een klimaat waarin deelnemers en medewerkers elkaar op een respectvolle wijze 
bejegenen. Het veiligheidsplan is ter inzage op te vragen bij de organisatie via 
talentvanroosendaal@gmail.com.  
 
Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus 
De Stichting Wielerplatform Roosendaal volgt te allen tijde de richtlijnen vanuit het RIVM en de 
lokale veiligheidsregio. Wanneer door toekomstige ontwikkelingen de richtlijnen veranderen dan 
zullen wij daar tijdig over informeren. Het Covid-19 protocol is ter inzage op te vragen bij de 
organisatie via talentvanroosendaal@gmail.com.  

Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury. Eventueel in overleg met het dagelijks 
bestuur van de Stichting Wielerplatform Roosendaal. Op de beslissing die door de jury wordt 
genomen is geen beroep mogelijk. 


