


Welkom
Beste sportvrienden,

Welkom op Watersley Sports & Talentpark, waar het KNWU NK Mountainbike 
2020 plaats vindt. Het wordt een geweldig weekend, gevuld met spannende 
Cross Country Olympic wedstrijden op nationaal topniveau, waaraan we dit 
jaar ook het NK E-Mountainbike aan mogen toevoegen.

Mede dankzij Olympisch kampioen en mountainbikelegende Bart Brentjens, 
heeft het parcours het afgelopen jaar opnieuw een ontwikkeling door-
gemaakt, op weg naar een gouden toekomst en de ontwikkeling van een 
worldcup waardig parcours. Een parcours vol uitdagende beklimmingen en 
obstakels in de bossen van Watersley.

Als organisatie kijken wij uit naar dit prachtige evenement en zijn we trots 
dat we zowel dit jaar als in 2021, de organisatie van het NK Mountainbike 
XCO op ons mogen nemen.

Dank aan de KNWU, sponsoren, overheden en zeker ook alle vrijwilligers, 
want enkel met jullie hulp kunnen wij dit waarmaken!

Laten we samen een mooi evenement beleven.

De organisatie.

Coronamaatregelen
  

CORONAVIRUS
MEASURES

Keep your distance
Make sure to keep 1,5 meter 
distance from each other.

Disinfect your hands
Make sure to disinfect or 
wash your hands regulary.

Do not shake hands
Make sure you don’t shake 
hands with others.

Mandatory routes
Make sure to use the manda-
tory walking routes and 
listen to the stewards.

Show wristband, don’t cheer  
Wear the wristband visibly &  
don’t dance, sing, scream, 
blow, clap and jump.

Follow directions
Make sure to follow the 
directions of our stewards 
and the organization.

Registration mandadory
Registration and a health 
check  are mandatory for 
everyone.

Take the following Coronavirus measures into account at Watersley

Cough & sneeze in elbow
Make sure to cough or 
sneeze into your elbow, not 
your hands.

Contact

Do you have any questions and want to get in touch 
with us? Mail to info@watersley.com, call us
at +31 46 460 01 33 or visit www.watersley.com



Programma
Vrijdag 25 september

Tijd  Activiteit                   Kleur*

15.00 - 17.00 Vrije training/ verkenning NK-parcours

  

Zaterdag 26 september

Tijd  Activiteit                   Kleur*

08.30 - 09.45 Vrije training/ verkenning NK-parcours  

08.30  Opening permanence     

10.00  Vrouwen Elite/ Beloften/ Sportklasse (90 min.) 

10.02  Junior Vrouwen (75 min.)    

11.45  Huldiging Ochtendprogramma   

12.15  Heren Elite/ Beloften (90 min.)    

14.00  Huldiging Heren Elite/ Beloften   

14.30  Funklasse Heren (60 min.)    

14.32  Funklasse Dames (60 min.)    

15.45  Kids Race (30 min.)     

16.30  Junioren      

18.00  Huldiging Funklasse/ Kids Race/ Junioren  

Zondag 27 september

Tijd  Activiteit                   Kleur*

08.30 - 09.45 Vrije training/ verkenning NK-parcours  

08.30  Opening permanence     

10.00  Masters 40+ (75 min.)     

10.02  Masters 50+ (75 min.)     

11.30  Amateurs/ Sportklasse (75 min.)   

13.00  Huldiging ochtendprogramma    

13.30  Nieuwelingen (60 min.)     

14.45  Nieuwelingen Meisjes (60 min.)   

16.00  Huldigingen Nieuwelingen/ Nieuwelingen Meisjes 

16.30  NK E-bike (90 min.)     

18.15  Huldiging NK E-bike 

  

*De gekleurde bolletjes in het prograamma corresponderen met de 
kleuren van de stuurborden op de fietsen van de renners. Zo kunt u 
duidelijk zien tot welke catagorie de renner behoort.



Kaart Watersley Sports & Talentpark

NK MTB route

Visitor routes (one way)

Parking

Camper area

Team area

Plaza Watersley

Kids area

Food

First aid

WC

Info

Crossover

Security

Checkpoint

Hot Sports

Barrier

Funnel

Plattegrond

1. Start

2. Hill

3. Tech & Feed

4. Rock Garden

5. Climb

6. Pump Track

7. Drop Zone

8. Rock Climb

9. Trail

10. Switchback

11. Rock’n Rolla

12. Finish

Plaza Watersley



Huisregels nk mtB XCo 2020
Om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen, gelden 
gedurende het gehele  evenement onze huisregels. Ernstige overtredingen 
worden gemeld bij de politie. Het bezoek en deelname aan het evenement is 
volledig op eigen risico.

• Bezoekers hebben alleen toegang tot de aangegeven bezoekerspaden.

• Oversteken van het parcours is alleen toegestaan bij de oversteek-
plaatsen.

• Aan personen onder de 18 jaar wordt GEEN alcohol geschonken.

• Het is niet toegestaan het terrein met eigen alcoholhoudende drank 
te betreden.

• Het is niet toegestaan het terrein met alcohol houdende drank te verlaten.

• Gekochte consumptiebonnen kunnen niet gewisseld worden. Overge-
bleven consumptie-bonnen blijven geldig op andere evenementen.

• Het gebruik van glas is alleen toegestaan in het hoofdgebouw.

• Het gebruik van drugs is niet toegestaan op het evenemententerrein.

• Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op het evenementen-
terrein is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

• Beveiliging op het evenement heeft de autoriteit om bezoekers te fouilleren 
of te verwijderen van het terrein bij hinderlijk en ongewenst gedrag.

• Het is niet toegestaan om slag, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke 
voorwerpen mee te nemen naar het evenement.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde 
eigendommen, alsook voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.

• Zonder een parkeerticket wordt toegang met de auto tot het evenement- 
enterrein geweigerd.

• Roken is nergens op het terrein toegestaan. Er geldt een algeheel  
rookverbod.

• Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij het infopunt in het hoofd-
gebouw.

• Het is verboden de nooduitgangen in het hoofdgebouw onnodig te 
blokkeren op te openen.

• Tijdens het evenement zullen fotografen van de organisatie en de 
pers aanwezig zijn om foto’s en video’s te maken. Bij het betreden van 
het terrein stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele of 
commerciële doeleinde gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten 
aan ontleend kunnen worden.

• Het is in verband met het Coronavirus verboden om te dansen, zingen, 
schreeuwen, blazen, klappen en springen.



BeCome a Pro
Stay

Watersley Sports & Talentpark is an internationally-oriented campus  providing 
accommodation for up to 300 top-level athletes from The Netherlands and 
abroad. You can stay at the park as part of a team or as an  individual. Our 
recently renovated team houses are perfect for teams who work together 
to achieve optimal results. 

For individual talents we have our mix houses where you live together with 
other individual athletes from different types of sports, but all with the 
same dreams and goals. If you prefer living more on your own, you can also 
rent a studio. If you want to stay at our park for  a shorter term, you are more 
than  welcome to stay at our Shortstay. 

All accommodations are designed to meet the needs of teams and individual 
athletes who want to work on developing their skills in an environment with 
other dedicated athletes.

Your ambition

During your stay at Watersley Sports & Talentpark you will be living at a very 
convenient distance to all the top sports facilities that this region offers. 
With a UCI qualified MTB track and powerhouse Total Movement situated on 
the terrain and facilities such as the Sportzone, Tom Dumoulin Bike Park 
and Glanerbrook in the vicinity, everything is possible.  

And this is just the beginning... 

Because of all these facilities that are easily accessible from Watersley 
Sports & Talentpark, we give you the opportunity to make the most out of 
your sports career.

Our ambition

The ambition is for knowledge  institutions, the business world,  government 
bodies and sportsmen  and -women to reach the top together. This gives 
rise to better sports  performance – including performance at elite level 
– as well as optimum talent development and new knowledge. Watersley 
Sports & Talentpark sup-ports this development into a region for top-level 
sport through the  creation of a residential campus for this target group: 
a campus on which residence, education, work and leisure are all connected 
with each other, allowing the emergence of a ‘lively’ top-level sports community.

Education

Besides your sports career, it is also really  important to focus on your education. 
Numerous educational institutions can be found in the vicinity of Watersley 
Sports & Talentpark. So, in addition to the development of your sport skills, 
you can also work on your social and academic development. 
Watersley Sports & Talentpark works closely with different schools. Together 
we ensure a learning path in which school and sport can perfectly coexist.



sPonsoren
Het KNWU NK Mountainbike XCO 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door 
onze sponsoren.

Heb jij ook interesse om sponsor te worden van Watersley of een van onze 
evenementen? Neem dan contact met ons op via info@watersley-partner.com
of kijk op www.watersley.com/partner voor meer informatie. 



ContaCt
Neem contact op via:
info@watersley.com

+31 46 460 01 33

www.watersley.com 


