BIZZ The Olympic Amsterdam organiseert:

Around The Olympic Amsterdam 2022
De ronde van het Olympisch Stadion

INTRODUCTIE

Tussen 1920 en 1955 had iedere zichzelf respecterende Amsterdamse buurt een eigen straatronde, zo ook het Stadionplein. Deze rondes
waren geweldig populair. Zo populair zelfs dat de gemeente ze in 1956 allemaal heeft verboden omdat er vaak 30 tot 40 duizend man op af
kwamen. De laatste jaren zijn de Rondes van Amsterdam in verschillende buurten teruggekeerd. Als bakermat van het Nederlandse
baanwielrennen kan het Olympisch stadion niet achterblijven. De BIZZ Olympic Amsterdam organiseert zaterdag 14 mei in samenwerking
met de Stichting Amsterdamse Straatrondes, de eerste editie van Around The Olympic Amsterdam - de Ronde van het Olympisch stadion.
Vanaf vroeg in de ochtend worden er de hele dag door verschillende koersen gereden, met loopfietswedstrijden en dikke bandenraces voor
de jongste jeugd, een open criterium voor vrouwen, mannen en paracyclisten, Fixed Gear koersen voor de NL Crit series (officieuze
Nederlandse kampioenschappen), en wedstrijden op de (e)Derny tbv het Straatrace kampioenschap van Amsterdam - een competitie
tussen stadsdelen. Maar misschien wel belangrijker dan het wielrennen zelf, zijn de randevenementen rond het parcours. Daar wordt het
gezellig gemaakt met allerlei activiteiten voor jong en oud en natuurlijk eten, drinken en muziek.

WAT IS EEN STRAATRONDE?

Straatrondes zijn buurtfeesten rondom wielerwedstrijden. In tegenstelling tot de traditionele criteriums, zijn straatrondes gemaakt voor het
publiek - kort en spectaculair. Dikke bandenraces, sprinten over 250 meter, Fixed Gear races (één versnelling, geen rem), afvalkoersen,
criteriums van maximaal 40 minuten, bergetappes op de rollerband, alle evenementen zijn gemaakt om het publiek zoveel mogelijk te laten
participeren en bij de wedstrijden te betrekken. Gemiddeld trekt een ronde al snel twee a drie duizend toeschouwers. De Stichting
Amsterdamse Straatrondes brengt de verschillende rondes in de stad bij elkaar, door ze i.s.m. lokale ondernemers en
wielerenthousiastelingen te organiseren. In 2022 staan er vijf straatrondes gepland.

2022

14 mei 2022 		

Around The Olympic Amsterdam

19 juni 2022 		

De Ronde van de Westerstraat

8 juli 2022		

De Sprint van de Zuidas

3 september 2022 De Ronde van de Orteliusstraat
25 september 2022 De Ronde van het Vondelpark

Programma zaterdag 14 mei 2022
10.00 – 10.30
Around The Olympic Run
10.30 – 11.00
Loopfietsenrace
11.00 – 11.30
Dikke Banden Races (7-12 jaar)
11.30 – 12.15
Open Vrouwen Criterium
12.15 – 13.15
Paracycling Criterium
13.15 – 14.00
Talentenrace
14.00 – 15.00
NL Crit Series Heats
15.00 – 15.45
Amsterdams Straatrace
		
Kampioenschap
		
(Keirin)
15.45 – 16.15
NL Crit Series B Finale
16.15 – 17.15
Open Mannen Criterium
17.15 – 18.15
Amsterdams Straatrace
		
Kampioenschap
			(e-Derny)
18.15 – 19.00
NL Crit Series Finale

AROUND THE OLYMPIC AMSTERDAM 2022
Een wielerronde rondom de bakermat van het Nederlandse baanwielrennen. In het Olympisch stadion werden jarenlang vele Nederlandsen Wereldkampioenschappen gehouden. Op zaterdag 14 mei 2022 brengen we het wielrennen terug naar het Olympisch, met een
uitdagend parcours om het stadion en de terugkeer van het rijden achter de Derny (achter de motor of in dit geval de e-Derny). Rondom
het parcours worden allerlei randevenementen georganiseerd, van een buurtontbijt tot een beweegplein tot buitenbarretjes en terrassen
met eten, drinken en straatmuzikanten.

SAMEN STERK

Straatrondes zijn boven alles grote buurtfeesten waarbij jong en oud samenkomt. Graag nodigen we bij deze dan ook iedereen in de buurt
uit om mee te doen. Dit kan op verschillende manieren.
Als vrijwilliger, door mee te helpen bij het organiseren van de ronde of alleen op de dag zelf bij te dragen.
Door een randevenement te organiseren. Er is rondom het parcours veel ruimte gereserveerd om allerlei randevenementen te
organiseren. Die mogen natuurlijk met het wielrennen en fietsen te maken hebben, maar dat hoeft zeker niet. We streven er naar om er
vooral een grote gezellige dag voor de hele buurt van te maken. Mocht je dus iets anders willen doen, dan wordt dat van harte
aangemoedigd.
Door te sponsoren. Om Around the Olympic Amsterdam mogelijk te maken zijn we op zoek naar enthousiaste sponsoren die met een
groter of kleinere bijdrage het evenement ondersteunen en in ruil daarvoor op een door u wenselijke wijze aanwezig zijn voor, bij en na de
ronde.
Hoe meer mensen er uit de buurt mee doen, des te unieker het evenement. Neem voor meer informatie contact met:
...

