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Informatiebulletin  
 

 
1. Organisatie comité                    TC langebaan Hoorn 

       

2. Betrokken officials  Scheidsrechters: 

Dames   A. v.d. Lans   

     Heren   H. den Oude   

     Assistent J. Bergsma 

 

Starters: 

Dames  J. Keijser 

Heren  P. van Muiswinkel 

 

3. Deelname   De deelnemer gegevens zijn vermeld op de volgende site 

    www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan 

 

4. Afmeldingen   Via E-mail   : langebaanhoorn@gmail.com (voorkeur !) 

    Telefoon : 06 – 206 10 841  

Afmeldingen z.s.m., uiterlijk voor 15.00 uur op de wedstrijddag. 

 

5. Teamleiders bijeenkomst De teamleiders bijeenkomst vindt om 16.00 uur plaats in de jurykamer. 

 

6. Loting  De loting vindt direct na de teamleiders bijeenkomst plaats.. 

 

7. Kleedkamers Op de deuren van de kleedkamer is aangegeven aan welke groep deze is 

toegewezen. 

 

8. Medische verzorging  Er zijn twee EHBO-ers aanwezig. 

Het dichtst bijzijnde ziekenhuis is het Westfries Gasthuis te Hoorn. 

Maelsonstraat 3 te Hoorn 

Telefoon 0229 - 25 72 57 

 

9. Gebruik coach zone Maximaal 1 coach per rijder/rijdster mag gebruik maken van het 

coachgebied, gelegen 25 meter na de bocht doorlopend tot over de kruising 

tot 10 meter voor de bocht aan de buitenzijde van de baan. Tijdens de start 

procedure is het niet toegestaan om zich dichter dan 20 meter bij de starter 

en/of de startlijnen te bevinden. 

 

10. Gebruik middenterrein Het middenterrein is alleen voor juryleden, coaches en rijd(st)ers. 

 

11. Warming-up faciliteiten Het plaatsen van fietsen voor de warming-up is mogelijk in de “open 

kleedruimte” naast de schaatswinkel. 

 

12. Aanmelden Bij aankomst dienen de rijd(st)ers de presentie lijst te tekenen tot een half uur 

voor de wedstrijd. Deze lijst bevindt zich voor de jurykamer.  

 

13. Inrijden Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om zich tijdens de 

baanverzorging op het ijs te begeven. 

 

http://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan
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14. Wedstrijd    Er wordt gereden in kwartetten. 

 

15. Huldigingen Per categorie is er een huldiging voor de eerste drie van het totaal- 

klassement. Huldigingceremonieën vinden zondag direct na de laatst 

verreden afstand plaats op het middenterrein. 

 

16. Uitslag verstrekking De uitslag is na de verreden afstand beschikbaar op het 

middenterrein en op het informatie bord nabij de kassa. 

 

17. Protocol verstrekking De protocols zullen na afloop van de betreffende wedstrijd 

beschikbaar zijn op de site www.langebaan.bchoorn.nl.  

 

18. Adres ijsbaan   IJsbaan “De Westfries”     

     Westfriese Parkweg 5     

1625 MA  Hoorn   

Telefoon 0229 - 277 660   

 

19. Parkeren bij de ijsbaan  De parkeerplaats naast de ijsbaan is betaald parkeren!! 

€ 1,20 per dag 

 

20. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn 

vermeld kunnen gericht worden aan het OC via 

langebaanhoorn@gmail.com  

 

 
 
    
Programma in hoofdlijnen   

  
ZATERDAG 14 december 
 

17.30 uur  500 meter junioren A dames 

   500 meter junioren A heren 

 

   1.500 meter junioren A dames 

   1.500 meter junioren A heren 

 

 

ZONDAG 15 december 
 

17.30 uur  3.000 meter junioren A dames 

   3.000 meter junioren A heren 

 

Direct na afloop  Prijsuitreiking op het middenterrein 

 

 

 

(wedstrijdschema onder voorbehoud) 

http://www.langebaan.bchoorn.nl/
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