
 

NK Junioren A-B  

Sprint & Afstanden 3 en 5km  
 

28 februari – 1 maart 2015  
 
  IJsbaan De Westfries te Hoorn 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Versie 1.0 

Informatie bulletin NK junioren sprint/afstanden 2015                            Pagina 1 van 5 

Informatie bulletin 
 
1. Organisatie comité  Voorzitter  Marten Hostman 

 Secretaris  Lia ten Klei-Albers 

 Penningmeester  Rick van Leersum 

Wedstrijdsecretaris Martien Bakker 

Jury coördinator  Dirk Kolk 

Lid   Paul van den Berg 

   IJsbaan   Eddy Bakker 

     

2. Betrokken officials Scheidsrechters:  A-junioren    J. Goossens, B. Fetlaar (ass.) 

       B-junioren    W. Schildwacht, K. Stoker (ass.) 

       Afstanden    D. Melis, W. Bos (ass.) 

      

Starters:   Dames   J. Rosing  

   Heren   W. van Biezen 

        

 Waarnemers  Scheidsrechters J. Bergsma 

    Starters  R. Hemmes 

 

 Alle relevante informatie over het NK junioren A/B is te vinden op internet via 

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

  

3. Deelname   De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de sectie 

Langebaan van de KNSB. 

De deelnemers dienen zich tot aan dinsdag 24 februari  20.00 uur. in te schrijven 

c.q. af te melden via: http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=LTC 

 

4. Aanmelden De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen aan te melden bij de infobalie. 

Dit is mogelijk tot uiterlijk een half uur voor de aanvang van de wedstrijd. Indien 

niet aangemeld wordt de reserve ingezet (niet aanmelden = niet rijden!). 

 

5. Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  

Na inschrijvingsperiode via Martien Bakker: langebaanhoorn@gmail.com en op 

de wedstrijddag tel.nr 06 – 2061 0841. Tijdens de wedstrijd afmelden bij de 

scheidsrechters.  

 

6. Accreditaties aanvragen Coaches en begeleiders kunnen hun accreditatie rechtstreeks aanvragen bij het 

bondsbureau, via e-mail adres wedstrijdorganisatie@knsb.nl. deze is het gehele 

seizoen geldig. Het OC neemt geen rechtstreeks aanvragen in behandeling. 

 

7. Accreditaties afhalen Deelnemers kunnen hun accreditaties afhalen bij de infobalie. De verstrekte 

accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen. 

 

8. Teamleidersbijeenkomst  De teamleidersbijeenkomst is op zaterdag 28 februari om 10.45 uur in de horeca 

gelegenheid “de Hooge Noor” op de eerste verdieping.  

 Op zaterdag 28 februari is er om 17.00 uur een briefing voor de coaches van de 

NK junioren afstanden voor de jurykamer.  

http://schaatsen.nl/
http://www.langebaan.bchoorn.nl/
mailto:langebaanhoorn@gmail.com
mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl
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9. Loting Op zaterdag 28 februari om 11.00 uur vindt in ‘De Hooge Noor’ de loting plaats 

voor de eerste wedstrijddag.  

 De loting voor sprint- en afstandskampioenschappen van de tweede dag vindt daar 

eveneens plaats, een half uur na de laatste hulding van dag 1. 

 

10. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen.  

 

11. Medische verzorging Er zijn minimaal een EHBO-er en een arts aanwezig.  

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is het  

 Westfries Gasthuis te Hoorn. 

 Maelsonstraat 3 te Hoorn 

 Telefoonnummer  0229 – 25 72 57 

 

12. Antidoping testen Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere 

deelnemer dient dagelijks voor vertrek te controleren of hij/zij wel of niet op de 

lijst staat voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt bij de ingang 

van iedere kleedkamer. 

 

13. Gebruik coach zone Voor afstanden 1.000 meter en korter en voor ritten met kwartetstarts mag 

maximaal 1 coach per rijder/rijdster 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. Voor langere afstanden zonder kwartetstarts 

mogen maximaal twee coaches per rijder/rijdster gebruik maken van het 

coachgebied. Tijdens de start procedure is het niet toegestaan om zich dichter dan 

20 meter bij de starter en/of de startlijnen te bevinden. 

 

14. Gebruik middenterrein Het middenterrein is alleen voor jury-leden, geaccrediteerde coaches en rijd(st)ers. 

Overige begeleiding wordt niet toegestaan i.v.m. de benodigde rust. Coachen vanaf 

het middenterrein is niet toegestaan.  

 

15. Warming-up faciliteiten Het plaatsen van fietsen voor de warming-up is alleen mogelijk op het 

middenterrein naast de 30x60 baan.  

 

16. Inrijden Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om zich op het ijs te begeven tijdens 

de baanverzorging.   

 

17. Tijdwaarneming Tijdwaarneming vindt plaats d.m.v. fotofinish, elektronische tijd en handtijd. 

Fotofinish is leidend, daarna volgen achtereenvolgens elektronische tijd en 

handtijd. Er wordt geen gebruik gemaakt van transponders. 

 

18. Wedstrijd armbandjes Deelnemers dienen zelf te zorgen voor de verplichte armbandjes tijdens de 

wedstrijd in de juiste kleur. 

 

19. Huldigingen Huldigingceremonieën vinden plaats na elke afstand per categorie (D/H tegelijk) 

 

Gaarne medewerking van de nr’s 1 t/m 3 per afstand om tijdig en 

representatief bij de huldiging te verschijnen. 

 

20. Uitslagverstrekking Circa 15 minuten na de wedstrijd is de uitslag beschikbaar bij de infobalie en op 

het middenterrein. 

 

21. Protocolverstrekking De protocols zullen na afloop van de betreffende wedstrijd beschikbaar zijn op de 

website www.langebaan.bchoorn.nl. Een hard copy is alleen op aanvraag 

verkrijgbaar. 

http://www.langebaan.bchoorn.nl/
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22. Geluidsdragers Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die 

muziek weergeeft of andere geluidsmateriaal te dragen.  

 

23. Wedstrijdpak en  De deelnemers worden verzocht om via de link 

reclamelogo’s http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/ zich op de hoogte te stellen 

van de reglementen betreffende het aanbrengen van sponsorlogo’s op het 

wedstrijdpak en presentatiekleding. Indien geen sponsorverklaring is ingediend of 

als de aanvraag is afgekeurd, zullen scheidsrechters en juryleden handelen in 

overeenstemming met het reglement. De licentiehouder dient de logo’s voor de 

start af te plakken en krijgt een waarschuwing. 

 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik mogen maken van 

het nationale wedstrijdpak. 

 

24. Adres ijsbaan IJsbaan “De Westfries”       

 Westfriese Parkweg 5     

1625 MA  Hoorn   

Telefoon 0229 – 277 660   

 

25. Parkeren bij de ijsbaan De parkeerplaats naast de ijsbaan is betaald parkeren !!   € 1,20 per dag. 

 Betalen is alleen mogelijk met een pinpas! 

 

26. Overnachtingen   Lijst van mogelijke hotel adressen in de nabijheid van de ijsbaan: 

 

Van der Valk Hotel Hoorn Hotel “de Magneet” 

Westfriese Parkweg 1  Kleine Oost 5 

1625 MA Hoorn   1621 GR Hoorn 

www.hotelhoorn.nl  www.hoteldemagneet.nl 

Telefoon:  0229 – 799 060   Telefoon: 0229 – 215 021   

     (Bij reservering evt. aangeven 

     sportmaaltijd en tijdstip diner/lunch) 

 

 Hotel “de Keizerskroon”  Hotel ‘Petit Nord”  

Breed 33 Kleine Noord 53-55 

1621 KA Hoorn              1621 JE Hoorn  

 www.keizerskroonhoorn.nlestaur www.hotelpetitnord.nl 

 Telefoon: 0229 – 212 71702 Telefoon: 0229 – 212 750 

 

27 Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen 

gericht worden aan het OC.    

http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
http://www.hotelhoorn.nl/
http://www.hoteldemagneet.nl/
http://www.keizerskroonhoorn.nl/
http://www.hotelpetitnord.nl/
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Programma in hoofdlijnen (schema onder voorbehoud) 

 

 

ZATERDAG 28 februari 

 

10.45 – 11.00 uur Teamleaders meeting  

11.00 uur  Loting 1
ste

  dag in de horeca ‘De Hooge Noor’ 1
ste

 verdieping 

 

12.55 – 13.10 uur Inrijden  

 13.25 uur  Opening en Wilhelmus 

13.30 uur   500 meter  Junioren B 

   500 meter Junioren A 

 1.000 meter Junioren B  

 1.000 meter  Junioren A  

 

 17.00 uur  Briefing coaches NK Afstanden  jun. A 3.000 mtr. in de ruimte voor de jurykamer

  

 18.00 – 18.15 uur Inrijden 

18.30 uur  3.000 meter Junioren A 

   Huldiging NK junioren A afstanden 3.000 mtr. 

 

30 minuten na de laatste hulding vindt de loting plaats in de horeca ‘De Hooge 

Noor’ 1
ste

 verdieping van: 

-  3
e
 afstand NK  junioren Sprint 

-  3.000 meter  junioren B  

-  5.000 meter  junioren A 

 

ZONDAG 1 maart 

 

13.00 – 13.15uur  Inrijden  

 13.30 uur   500 meter  Junioren B 

   500 meter Junioren A 

 1.000 meter Junioren B  

 1.000 meter  Junioren A  

  

           ± 17.45 uur  Huldiging eindklassement NK Junioren A-B sprint 
 

 18.00 – 18.15 uur Inrijden 

 18.30 uur  3.000 meter Junioren B 

 Huldiging NK junioren B afstanden 3.000 mtr. 

 5.000 meter Junioren A 

   Huldiging NK junioren A afstanden 5.000 mtr. 

 

 

 

Opmerking: Indien niet aangegeven rijden eerst de dames en daarna de heren. 
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