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Voorwoord 
 
 

Het Bestuur van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB heeft het 
genoegen U de 42e jaargang van de brochure IJSTRAININGEN aan te 
bieden voor het seizoen 2016-2017. 
U vindt daarin de voor het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 
beschikbare ijsuren op de 5 kunstijsbanen in ons Gewest t.w. Alkmaar, 
Hoorn, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. 
 
Het vorig seizoen ingevoerde nieuwe abonnementensysteem vindt dit 
seizoen voortgang. Hier en daar zijn kleine aanpassingen gedaan en kan 
per ijsbaan verschillen. 
Ook het Gewest dient in deze periode van bezuinigingen te komen tot een 
herverdeling van alle kosten per ijsbaan. In samenwerking met een aantal 
verenigingen zijn in extra bijeenkomst de kosten van het gewest en de 
hiermee samenhangende vaststelling van de abonnementsprijzen uitvoerig 
besproken. 
De complete abonnementsprijzen per kunstijsbaan staan verderop in dit 
boekje vermeld. 
 
Ook in het afgelopen seizoen kenden we een teruggang in het aantal 
afgenomen abonnementen. Dit blijft een grote zorg voor het Gewestelijk 
Bestuur en zij hoopt dan ook, dat de verenigingsbesturen zoveel mogelijk 
werving zullen verrichten om de verkoop van het aantal abonnementen te 
verhogen. 
In samenwerking met de ijsbaandirecties worden allerlei acties opgezet om 
meer mensen, met name jeugd, naar de ijsbanen te krijgen. 
De opbrengst van de abonnementen is het hoofdinkomen van het Gewest 
en daarvan worden weer allerlei activiteiten t.b.v. de abonnementhouder 
mee gefinancierd.  
 
Het Gewestelijk Bestuur vraagt wederom speciaal uw aandacht voor de 
mensen, die de poortcontrole uitvoeren. Het ongevraagd tonen van het 
abonnement werkt heel vriendelijk en geeft de poortcontrole-mensen geen 
ergernis. Bedenk dat ook zij vrijwilligers zijn! 
De poortcontrole is in het belang van alle abonnementhouders. Immers het 
ijs wordt duur betaald en daar mogen “buitenstaanders” geen misbruik van 
maken! 
Daarnaast zal het Gewestelijk Bestuur bij de ijsbaandirecteuren steeds 
meer aandringen op elektronische toegangscontrole, waarbij de elektronica 
het werk van de vrijwilliger zoveel mogelijk kan overnemen. 
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Op enkele ijsbanen in ons Gewest is/wordt daarmee een begin gemaakt. 
 
De abonnementskaarten worden ook dit jaar weer verzorgd door het 
Gewestelijk kantoor. 
Het adres is Gewest Noord-Holland/Utrecht, Geersstraat 48 1445 EB te 
Purmerend. 
Ook zal in dit seizoen zoveel mogelijk en in overleg met de verenigingen 
worden geprobeerd de abonnementskaarten voor het Jeugdschaatsen niet 
meer te verstrekken. Dit is een behoorlijke kostenbesparing. 
 
Voor de banen Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Utrecht worden de 
abonnementsaanvragen gecoördineerd door de plaatselijke 
baancommissie-coördinator. 
Voor de Jaap Eden kunstijsbaan te Amsterdam kunnen de verenigingen 
rechtstreeks hun aanvragen indienen bij het Gewestelijk kantoor. 
 
Betalingsregelingen zullen door het Gewestelijk Bestuur moeten worden 
goedgekeurd. Deze verzoeken kunt u schriftelijk richten aan Gewest NH/U 
van de KNSB, Geersstraat 48, 1445 EB Purmerend, t.a.v. mevr. Diny 
Vermeer (dvermeer@knsb-nhu.nl) . 
Voor wat betreft financiële vragen t.a.v. de facturatie kunt u eveneens bij 
haar terecht. 
 
Voor informatie over de abonnementen en de verdeling over de 
verschillende trainingsuren kunt u alleen terecht bij de baancommissie-
coördinator van uw ijsbaan.   
Deze namen staan vermeld onder de tabel ”prijzen van abonnementen” 
van de  ijsbanen. 
In de volgende pagina’s zijn de letter/cijfercombinaties aangegeven voor 
welke uren een abonnement kan worden aangevraagd en zijn er verdere 
mededelingen. 
Door middel van een apart schrijven wordt u meer informatie verstrekt over 
de procedure en het tijdspad voor het aanvragen van abonnementen. 
 
Wij vertrouwen erop dat ook dit jaar er weer gerekend kan worden op de 
medewerking van de vrijwilligers(sters) op de ijsbanen. 
Wij willen U daarvoor bij voorbaat hartelijk bedanken. 
 
Als Bestuur van het Gewest Noord-Holland/Utrecht wensen wij U een heel 
goed schaatsseizoen 2016-2017 toe. 
 
Namens het Gewestelijk Bestuur NH/U 
Dick Ykema, secretaris. 

mailto:dvermeer@knsb-nhu.nl
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2. INLEIDING 
 
Voor deelname aan de trainingen van de KNSB op de kunstijsbanen van 
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Utrecht worden door het Gewest 
Noord-Holland/Utrecht abonnementen afgegeven voor de onderdelen 
hardrijden, jeugdschaatsen en toerschaatsen. shorttrack, kunstrijden, 
ijsdansen en schoonrijden gaan via de betreffende verenigingen. 
 
Elke deelnemer aan wedstrijden, georganiseerd door of namens de KNSB 
dient in het bezit te zijn van een geldige licentie, die moet  door de 
deelnemer  zelf worden aangevraagd bij het Bondsbureau van de KNSB. 
Deelname aan trainingen en/of wedstrijden geschiedt op eigen risico. 
 
De prijzen van abonnementen zijn afhankelijk van de categorie-indeling 
en het “soort” abonnement. 
Onder “soort” wordt verstaan: 

 Wedstrijdabonnementen 

 Trainingsabonnementen 

 Jeugdschaatsabonnementen 

 Toerschaatsabonnementen 

 Wedstrijd toerschaatsabonnement 

 Wedstrijd jeugdabonnement 
 
Alle abonnementen moeten via de verenigingen worden aangevraagd op 
het Gewestelijk kantoor. 
 
Voor verdere gegevens over: 
* abonnementen      zie 3, pag.  4 
* Licenties en categorie-indeling   zie 4, pag.  8 
* aanvragen van abonnementen   zie 5, pag.  9 
 
 
3. ABONNEMENTEN. 
 
Aan één persoon kunnen meerdere abonnementen worden verstrekt.  
 
Aan een wedstrijd-abonnement  kan het recht op deelname aan wedstrijden 
ontleend worden.  
Op voorwaarde dat iemand op dezelfde baan 2 abonnementen afneemt is 
het mogelijk op een andere baan een 3e abonnement af te nemen tegen het 
tarief van een volgabonnement. 
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Abonnementen worden voorlopig verstrekt volgens de quota van 
de baancommissie. Meer of minder benodigde abonnementen dienen 
gemeld te worden aan de baancommissie-coördinator. 
Het tijdspad voor de abonnementenaanvraag ziet er als volgt uit: 
 

1. In augustus ontvangen alle verenigingen de voorlopige factuur 
volgens de afgenomen aantallen van het voorgaande seizoen. 

 Na ontvangst van betaling worden de abonnementen toegestuurd 
 aan de contactpersonen van de verenigingen welke de  
abonnementen bij het Gewest betrekken. 
Vóór 1 september 2016 dient deze factuur betaald te worden. 

2. Per 1 september 2016 dienen de verenigingen aan de 
baancommissie-coördinator op te geven wat zij teveel c.q. tekort aan 
abonnementen hebben. De baancommissie-coördinator verkrijgt zo 
inzicht en kan de verzoeken beoordelen. 

3. Per 15 oktober 2016 moeten de teveel aan abonnementen door de 
verenigingen worden teruggestuurd aan het gewestelijk kantoor.  

          Niet geretourneerde abonnementen worden in rekening gebracht 
          tegen het seniorentarief. Jeugdabonnementen tegen het geldende 
    abonnementstarief. 

4. In oktober/november wordt de definitieve factuur samengesteld en 
verrekend met de ‘voorlopige’ factuur. 

5. Niet afgenomen jeugdabonnementen voor het 2e deel van het 
seizoen dienen voor 15 januari 2017 geretourneerd te worden. 

 
Nadere bijzonderheden over: 
 
A.    Abonnementen 
 De verenigingen zijn mede verantwoordelijk voor de juistheid van de 

te verstrekken gegevens en voor het rechtmatig gebruik van de 
abonnementen. 

 Het Gewest stelt de abonnementhouder aansprakelijk voor alle kosten 
en schaden, welke door zijn/haar toedoen aan eigendommen van 
derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor de eigendommen van de 
ijsbanen. 

 De abonnementen die worden uitgegeven op nummer zijn strikt 
persoonlijk. 
Het is niet toegestaan het abonnement over te dragen aan anderen! 

     Zonder geldig abonnement heeft men geen toegang tot het ijs van de 
ijsbaan. 
In Amsterdam, Utrecht en Haarlem worden er toegangspassen 
uitgegeven die meerdere jaren geldig zijn en elk seizoen opgeladen 
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worden met de aangevraagde abonnementen.  Dit geldt niet voor het 
jeugdschaatsen.          

 De aanvragende vereniging is aansprakelijk voor de betaling van de 
abonnementsgelden + toegangspassen. 

 Per trainingsuur is een abonnement verplicht. 
 
 De abonnementen zijn geldig voor die ijsbaan en die trainingsuren 

waarvoor een abonnement is aangevraagd. Zij geven geen recht op 
een bepaald aantal trainingen. Als een training uitvalt, door welke 
oorzaak dan ook, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie 
van abonnementsgelden of vervangende trainingsperioden. In het 
algemeen zal echter wel getracht worden compensatie te bieden in de 
vorm van een andere periode.  

 De capaciteit van de trainingsuren is beperkt. Om de 
abonnementhouders een redelijke trainingsmogelijkheid te 
garanderen, stellen de baancommissies een maximum aantal 
deelnemers per periode vast. Voor de druk bezette perioden worden 
de beschikbare plaatsen door de baancommissie verdeeld over de 
verenigingen. Deze verdeling wordt tijdig bekend gemaakt en blijft 
geldig tot 1 september. Daarna worden de overgebleven 
abonnementen door de baancommissie onder de verenigingen 
verdeeld. 

 De vereniging zorgt voor de verdeling van de beschikbare plaatsen 
onder zijn leden. 

 Overschrijding van het toegewezen aantal is alleen mogelijk met 
toestemming van de baancommissie. 

 
 
B.      Trainingen hardrijden 
 Clubtrainers geven leiding aan de eigen trainingsgroepen. Eventuele 

trainersvergoedingen zijn voor rekening van de vereniging.  
 De organisatoren zijn in geen geval aansprakelijk voor het niet 

doorgaan van ijstrainingen of wedstrijden, ongeacht de reden of de 
oorzaak. 

 Alleen aan bevoegde schaatstrainers en degenen, die voor het geven 
van trainingen dispensatie van de KNSB hebben verkregen, kunnen 
trainersabonnementen verstrekt worden. Er geldt een limiet van 1 
trainer op ongeveer 15 deelnemers. Mocht achteraf blijken, dat een 
gratis abonnement is verstrekt aan een niet bevoegde trainer, dan zal 
het abonnement alsnog aan de vereniging in rekening worden 
gebracht. Dit geldt ook in geval er achteraf abonnementen worden 
teruggegeven waardoor de limiet van 15 niet meer wordt gehaald. 
Voor de goede orde: reglementair is het niet toegestaan, dat 
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onbevoegde trainers schaatsonderricht geven, tenzij onder supervisie 
van een gediplomeerde trainer. Dit betekent dat een dergelijk persoon 
verzekerd is via het gewest. 

 
 
C.     Wedstrijden hardrijden. 
 Voor wedstrijd-abonnementhouders van een ijsbaan worden door of 

namens de baancommissie wedstrijden georganiseerd (langebaan, 
marathon, kortebaan). 

 Deelname aan deze wedstrijden staat open voor abonnementhouders 
die in het bezit zijn van een geldig wedstrijd-abonnement  en een 
geldige licentie. Een (gratis) trainersabonnement geeft geen recht op 
deelname aan deze wedstrijden.  

 Van verenigingen, die deelnemers aan deze wedstrijden leveren, zal 
door de baancommissie een bijdrage aan de jurering worden 
verlangd. 

 De resultaten van deze wedstrijden worden verwerkt op de 
wedstrijdcomputer op de ijsbaan en vervolgens voor centrale 
verwerking doorgegeven aan het Bondsbureau. 

 Naast wedstrijden voor abonnementhouders in het algemeen worden 
door de baancommissie, de GTC of het sectiebestuur van de KNSB 
wedstrijden georganiseerd, waarvoor de deelnemers worden 
uitgenodigd op grond van geleverde prestaties. 

 
D.     Toerschaatsen 
 Voor het toerschaatsen geldt een aantal bijzondere voorwaarden. 

Wanneer men wil deelnemen aan wedstrijden dient men een 
wedstrijdtoerschaatsabonnement te kopen èn zelf een licentie aan te 
schaffen bij de KNSB.  

 Voor begeleiders dient eveneens een toerabonnement  te worden 
afgenomen. De begeleiding mag niet plaatsvinden door trainers met 
een licentie ST-3, ST-4 of ST-5 . Het toerschaatsen mag geen enkel 
element  bevatten, dat op wedstrijd gerichte training lijkt.  

 Combinaties van wedstrijd/trainingsabonnementen met 
abonnementen voor toerschaatsen zijn niet toegestaan. 

 
E.      Jeugdschaatsen. 
 Voor het jeugdschaatsen geldt een aantal bijzondere voorwaarden. 

Het is bedoeld om de jeugd van 6 -12 jaar vertrouwd te maken met 
het ijs. Tijdens deze uren mogen geen wedstrijden worden gehouden. 
Er wordt naar gestreefd om aan het einde van het (hele of per 
periode) seizoen alle deelnemers aan het jeugdschaatsen in de 
gelegenheid te stellen een van de  schaatsvaardigheid diploma’s van 
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de KNSB te behalen. Het jeugdschaatsen geschiedt uitsluitend in 
verenigingsverband. 

 Wanneer men ook wedstrijden wil verrijden, dan dient er een 
jeugdschaatswedstrijdabonnement gekocht te worden.  
Ook dient de rijder/rijdster zelf een licentie aan te schaffen bij de 
KNSB. 

 Per 7 deelnemers wordt één begeleidersabonnement gratis 
beschikbaar gesteld voor diegenen, die de kinderen leren schaatsen. 
Voor het geven van dit schaatsonderricht is geen licentie vereist. Het 
is de begeleider niet toegestaan om zelf trainingsrondjes te rijden. 

 Voor de ijsbanen Alkmaar, Haarlem en Hoorn kunnen bij voorkeur  
abonnementen voor het gehele seizoen worden aangevraagd.    
Tevens is het mogelijk abonnementen voor periode 1 of 2 af te 
nemen. De eerste periode loopt dan tot omstreeks 1 januari (nader 
vast te stellen door de baancommissie) de week erop start de tweede 
periode. In Amsterdam en Utrecht kunnen alleen jeugdschaats 
abonnementen voor het hele seizoen worden afgenomen. 
Niet gebruikte abonnementen moeten voor 15 oktober 2016 
teruggestuurd worden naar het gewestelijk kantoor. 
 

 
F.   IJsbanen 
 Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens de 

baancommissie en/of de baandirectie inzake orde en recht, kan tot 
strafmaatregelen leiden, b.v. tijdelijke schorsing of langdurige 
uitsluiting. 

 Abonnementhouders hebben niet eerder dan een half uur voor de 
aanvang van de trainingsperiode en niet later dan een half uur daarna 
toegang tot het afgesloten deel van het ijsbaancomplex, tenzij anders 
is bepaald door baancommissie of ijsbaanpersoneel. 

 
 
4.     LICENTIES EN CATEGORIE-INDELING. 
 
De licentie dient door de rijder zelf te worden aangevraagd bij de KNSB. 
en is geldig voor alle disciplines. 
Leden van KNSB verenigingen die na 1 juli 2016 in het bezit zijn 
van een geldige wedstrijdlicentie hebben daarmee in principe toegang  
tot wedstrijden in alle KNSB-disciplines. Uiteraard kan de wedstrijd- 
organisatie daarin nadere voorwaarden stellen.  
 
De kosten van licenties zijn per categorie verschillend.  
Als peildatum geldt de leeftijd, die vóór 1 juli 2016 is bereikt. 
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A.    TARIEVEN VAN LICENTIES 
 
 

Leeftijd op moment van aanschaf Prijs vanaf 1 juni 2016 

tot en met 12 jaar € 7,50 

13 t/m 18 jaar € 20,00 

ouder dan 18 jaar € 35,00 

 
Voor pupillen hardrijden geldt voor deelname aan de trainingen een 
minimum leeftijd van 8 jaar. Voor bezitters van een D of E-diploma  
jeugdschaatsen kan een uitzondering worden gemaakt. 
 
B.  LEEFTIJDSCATEGORIEEN HARDRIJDEN. 
 

Categorie Leeftijd per 01-07-2016 Geboren 

Masters 39 jaar en ouder voor 01-07-1977 

Senioren 23 t/m 38 jaar 01-07-1977 t/m 30-06-1993 

Neo senioren 19 t/m 22 jaar 01-07-1993 t/m 30-06-1997 

Junioren A 17 en 18 jaar 01-07-1997 t/m 30-06-1999 

Junioren B 15 en 16 jaar 01-07-1999 t/m 30-06-2001 

Junioren C 13 en 14 jaar 01-07-2001 t/m 30-06-2003 

Pupillen  A 12 jaar 01-07-2003 t/m 30-06-2004 

Pupillen  B 11 jaar 01-07-2004 t/m 30-06-2005 

Pupillen  C 10 jaar 01-07-2005 t/m 30-06-2006 

Pupillen  D   9 jaar 01-07-2006 t/m 30-06-2007 

Pupillen  E   8 jaar 01-07-2007 t/m 30-06-2008 

 
5. AANVRAGEN ABONNEMENTEN. 
 
Alle aanvragen van abonnementen voor trainingen, jeugdschaatsen, 
toerschaatsen, en selectietrainingen dienen door de verenigingen resp. 
GTC's te worden gericht aan: 
 
Het kantoor:  K.N.S.B. Gewest NH/U 
   Geersstraat 48 
    1445 EB  PURMEREND  

tel. 0299-477200  
Email:bdevries@knsb-nhu.nl 

    dvermeer@knsb-nhu.nl  

bdevries@knsb-nhu.nl
dvermeer@knsb-nhu.nl
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Voor de ijsbanen in Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Utrecht worden de 
abonnementen verstrekt volgens de quota van de baancommissie waarbij 
een voorlopige factuur wordt gemaakt. Deze dient u per augustus (derhalve 
vóór 1 september 2016) te betalen! Op basis van de uiteindelijke opgave 
volgens het excelbestand wordt een definitieve factuur toegezonden, 
waarna verrekening plaatsvindt. Tevens is ter controle een specificatielijst 
toegevoegd van de geleverde abonnementen. 
 
Voor de ijsbaan in Amsterdam worden de abonnementen door de 
verenigingen aangevraagd, volgens de quota van de baancommissie, 
d.m.v. het excelbestand te sturen aan het gewestelijk kantoor.  
De factuur die na verwerking wordt toegezonden dient binnen 2 weken 
betaald te worden. 
 

Voor jeugdschaatsabonnementen(1e periode en heel seizoen) ontvangt u 
een proforma factuur die is gebaseerd op het aantal afgenomen 
abonnementen van het voorgaande seizoen. Deze factuur  dient per 
augustus (derhalve vóór 1 september 2016) betaald te worden. Na 
ontvangst van betaling zullen de abonnementskaarten worden 
toegezonden. Niet gebruikte abonnementskaarten dienen voor 15 
oktober  2016 aan het gewestelijk kantoor geretourneerd te worden 
waarna restitutie zal geschieden, mits het volledig ingevulde excelbestand 
is ingediend. 
Voor de 2e periode van het seizoen dient de opgave voor 1 december  2016 
te zijn ingediend en de factuur voor 15 december 2016 betaald te zijn. Na 
ontvangst van betaling zullen de abonnementskaarten worden 
toegezonden. Niet gebruikte kaarten moeten voor 15 januari 2017  
geretourneerd worden aan het Gewestelijk kantoor. 
 
Voor de verschillende trainingen is een en ander als volgt geregeld: 
 
A. Hardrijden 
Binnenkort ontvangt U een schrijven waarin uitleg wordt gegeven over de 
wijze van aanvraag van abonnementen. Wij verzoeken u dringend zich aan 
deze vorm van insturen te willen houden. 
Onvolledig ingevulde aanvragen worden onverwerkt teruggezonden! 
 
Wilt u de ingevulde excelbestanden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 
september 2016 inzenden aan kantoor, want anders kunnen de juiste 
aanvragen met de juiste facturen niet op tijd verwerkt worden. Gelijktijdig 
dient u de baancommissie-coördinator de afgenomen aantallen per periode 
op te geven. 
De verenigingen die schaatsen op de Jaap Edenbaan , De Vechtsebanen  



 11 

en IJsbaan Haarlem dienen voor 1 september 2016 de excelbestanden 
in te sturen omdat die abonnementen door de baan moeten worden 
opgeladen op de toegangspassen volgens de opgave die wij verstrekken. 
Voor mutaties hoeft u NIET het complete bestand opnieuw in te sturen. 
U kunt volstaan met de volledige mutatie (d.w.z. elke mutatie is 1 regel in 
het excel-bestand). 
 
ER WORDEN GEEN ABONNEMENTEN MEER AFGEGEVEN ZONDER DIRECTE 
BETALING. 

Wijzigingen kunnen nog gratis doorgegeven worden tot 15 oktober 2016, 
daarna kost een omruiling € 7.00 aan administratiekosten. 
De baancommissie-coördinator moet hiervoor eerst toestemming geven. 
Een goede raad: laat uw leden vooraf betalen voor de aan te vragen 
abonnementen. Dan blijft u niet met de strop zitten. 
 
 
Relatienummers: 
Met ingang van het seizoen 2015-2016 is aan ieder geregistreerd lid 
bij de KNSB een relatienummer toegekend. 
Dit nummer dient voortaan gebruikt te worden bij de aanvraag van 
abonnementen. Bij inschrijving voor wedstrijden kan dan gecontroleerd 
worden of iemand in het bezit is van een wedstrijdabonnement. 
Geldt ook voor toer- en jeugdschaatsleden die wedstrijden willen rijden. 
Zie verdere instructies op de website van de KNSB, www.knsb.nl 
 
B. Trainers: 
Per ongeveer 15 abonnementhouders (afhankelijk van de grootte en de 
samenstelling van de groep) ontvangt u een gratis trainersabonnement  
voor een bevoegde trainer. 
Bevoegde trainers zijn degenen die in het bezit zijn van één van de 
volgende KNSB diploma’s: Schaatsleider(licentie SL-2), 
trainer A(licentie ST-3), trainer B(licentie ST-4) of trainer C(licentie ST-5). 
Dispensatie kan uitsluitend door de afdeling Opleidingen van 
de KNSB worden verleend( is ook tijdelijk mogelijk voor degenen die  
de Schaatsopleiding volgen). 
 
U vermeldt de namen van de trainers in hetzelfde excelbestand als voor de 
trainingsabonnementen, maar u zet in de kolom ABONN. een ‘T” achter het 
trainingsuur, bijv. AT3T, MT6T e.d. Mocht achteraf blijken dat u teveel 
(gratis) trainersabonnementen hebt ontvangen, dan waarop u recht hebt, 
dan wordt per trainersabonnement de prijs van een 1e senioren 
trainingsabonnement in rekening gebracht.  

http://www.knsb.nl/


 12 

Voor niet bevoegde trainers wordt een normaal abonnement afgeleverd en 
moet een licentie aangevraagd worden tegen de geldende prijs. 
 
C. Jeugdschaatsen: 
Jeugdabonnementen worden volgens de quota aangemaakt . 
Ook hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. In dit excelbestand 
dient u de gegevens van de schaatsertjes + begeleiders op te geven voor 
aanvang van het schaatsseizoen.  
Opgave voor een heel abonnement vóór 15 oktober 2016, voor de tweede 
periode vóór 1 december 2016.           
 
De abonnementen worden uitgegeven op nummer en op naam van de 
vereniging, waarvoor de vereniging ten alle tijden verantwoordelijk blijft.  
Bij verlies etc. zal de vereniging een duplicaat worden berekend, kosten  
€ 3,50. U dient wel bij te houden welk kind welk abonnementsnummer 
heeft. 
U mag nooit meer aanvragen, dan het door de baancommissie vastgestelde 
aantal. Wanneer u geen schriftelijke aanvraag inzendt, ontvangt u geen 
abonnementen. 
 
D. Geselecteerden: 
IJsfaciliteiten: 
Voor rijder/sters moeten 2 betaalde abonnementen (een 
wedstrijdabonnement en een volgabonnement) aangevraagd worden door 
de eigen vereniging.  De tarieven zijn per baan vermeld. 
IJsfaciliteiten-abonnementen dienen te worden aangevraagd door de  
GTC Langebaan/Kortebaan 
 
C-selectie/Baanselectie Langebaan en Marathon: 
Alle rijder/sters moeten een bijdrage van € 305,00 betalen aan het Gewest 
hetgeen recht geeft op een selectie-abonnement. 
Selectie-abonnementen dienen te worden aangevraagd door de GTC’s. 
 
Gewestelijke selectie: 
Alle rijder/sters moeten een bijdrage van € 305,00 betalen aan het Gewest 
hetgeen recht geeft op een Gewestelijk abonnement. 
Selectie-abonnementen dienen te worden aangevraagd door de GTC’s. 
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6. OMRUILINGEN EN DUPLICATEN. 
 
Omruilingen 
U kunt als dat nodig is en de baancommissie-coördinator ermee akkoord 
gaat verzoeken een abonnement op een trainingsuur om te ruilen voor een 
ander uur. Tot 15 oktober 2016 geschiedt dat gratis, daarna wordt € 7.00 
administratiekosten in rekening gebracht. Voor zo’n omruiling verzoeken wij 
u vriendelijk het excelbestand te gebruiken met uitsluitend de vermelding 
van de mutatie. Dus het uur wat veranderd moet worden en het nieuwe uur. 
Ook aan de baancommissie-coördinator geeft u de mutatie door. 
In bijgaand e-mail bericht dient u de mutaties te benoemen dit ter controle 
zowel voor uzelf als voor de uitvoerende op het Gewestelijk kantoor. 
Duplicaten 
Bij verlies kunt U schriftelijk een duplicaat aanvragen.  
De kosten hiervoor zijn € 7.00  
Mocht achteraf het vermiste abonnement weer boven water komen, dan 
dient men deze onverwijld in te zenden. Bij gebleken misbruik zullen zowel 
het originele abonnement als het duplicaat geblokkeerd worden. 
In dat geval worden duplicaten niet teruggenomen of gerestitueerd.  
Duplicaten van toegangspassen voor de banen in Amsterdam, Haarlem en 
Utrecht kunnen rechtstreeks bij de kassa worden aangevraagd. 
Jaap Edenbaan   € 5,00  
IJsbaan Haarlem   € 6,00 
De Vechtsebanen   € 2,50 
 
 
 

7.   RESTITUTIE 
 
Restitutie wordt in principe niet toekend behalve wanneer er sprake is van 
ernstige gezondheidsproblemen waardoor men niet in staat is om te 
schaatsen. 
Een verzoek tot restitutie kan uitsluitend gedaan worden, gedurende het 
schaatsseizoen, door de vereniging waarbij de rijder/ster een abonnement 
heeft afgenomen. 
Het verzoek dient zo snel mogelijk ingediend te worden na het moment 
waarop de blessure is ontstaan dan wel het moment waarop blijkt dat 
schaatsen voorlopig niet mogelijk is. 
Na het overleggen van een verklaring van de behandelend arts  en het 
abonnementskaartje (Alkmaar en Hoorn) wordt de aanvraag in behandeling 
genomen. Het restitutiebedrag is afhankelijk van het tijdstip in het seizoen. 
Per abonnement wordt  € 7,00 administratiekosten in mindering gebracht 
op het restitutiebedrag.  
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8.    VERZEKERINGEN. 
 
Door de K.N.S.B. en het Gewest Noord-Holland/Utrecht is bij Meeùs 
Verzekeringen een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten. 
De verzekering is van kracht tijdens: 
a) Het deelnemen aan wedstrijden, de in verband hiermede vereiste 

trainingen (in clubverband) en lessen, vergaderingen, uitvoeringen, 
repetities en andere door de verzekeringnemer georganiseerde of 
goedgekeurde activiteiten; 

b) Het verblijf in het buitenland, echter uitsluitend tijdens het in clubverband 
onder leiding deelnemen aan vooraf georganiseerde hiervoor sub a. 
genoemde activiteiten; 

c) Activiteiten – het algemeen belang van de verzekeringnemer dienende – 
welke namens of in opdracht van de verzekeringnemer individueel 
dienen te worden uitgevoerd; 

d) Het verblijf op de terreinen en in de gebouwen waar de hiervoor sub a. 
t/m c. genoemde activiteiten plaats vinden, echter uitsluitend gedurende 
de hiervoor gestelde tijden. 

e) Het gaan naar en komen van plaats(en) waar de hiervoor sub a. t/m c. 
genoemde activiteiten plaats vinden; 
1.  in clubverband onder leiding; 

     2.  individueel rechtstreeks zonder onderbreking via de kortste weg. 
 
Verzekerde bedragen:     
Per gebeurtenis zal nooit meer worden uitgekeerd dan €  2.268.901,00. 
 
Begunstiging. 
a) bij overlijden per persoon €  11.344,50. Aan de weduwe/weduwnaar van 

verzekerde of bij ontstentenis van deze aan haar/zijn erfgenamen 
gezamenlijk. 

b) bij blijvende invaliditeit €  45.378,00, aan verzekerde. 
 
Verzekerden zijn: 
Alle leden welke als Actief Lid zijn vermeld bij de KNSB (bijv. 
licentiehouders, en bestuursleden, Toerschaatsers, juryleden,  kaderleden 
welke door hun vereniging als Actief Lid zijn opgegeven aan de KNSB) en 
leden, juryleden, kaderleden, toerschaatsers en jeugdleden van 
verenigingen/stichtingen en/of KNSB  die niet zijn opgegeven als Actief Lid 
van de vereniging en voor zover zij houders zijn van een geldige 
contributiekaart of jeugdkaart, waarop staat aangegeven dat men 
deelneemt aan de collectieve verzekering tegen ongevallen. 
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9. Toegang ijsbanen   
Op de ijsbanen in Alkmaar en Hoorn vindt controle plaats door 
poortcontroleurs. In Amsterdam, Haarlem en Utrecht is er een elektronisch 
poortcontrole-systeem met paslezers. Op deze banen worden passen 
uitgegeven die meerdere seizoenen te gebruiken zijn en waar meerdere 
abonnementen opgeladen kunnen worden.  
In Amsterdam, Haarlem en Utrecht geldt dat niet voor het jeugdschaatsen. 
De kosten van een toegangspas zijn: 
Jaap Edenbaan    € 5,00  
De Vechtsebanen   € 2,50  
Kunstijsbaan Haarlem   € 6,00 
Voor alle banen geldt dat alle rijders in het bezit dienen te zijn van een 
geldig abonnement voor het juiste uur. 
 
Zonder geldig abonnement geen toegang! 
 
Toegang voor selectiegroepen (Gewest-, KNSB-, en Merkenteams) staat 
vermeld op de website van het gewest Noord-Holland/Utrecht:  
www.knsb-nhu.nl onder “Gewestelijke zaken”. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knsb-nhu.nl/
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DE MEENT – ALKMAAR 
Onder voorbehoud van wijzigingen 

pri js  abonnement  bestaat ui t de volgende onderdelen 

DISCIPLINE ABONNEMENT bas is tra iningscomp wedstri jdcomp talentontwikkel ing VOLGABONNEMENT

PRIJS                €                     €  € € € fonds  gewest       € PRIJS                      €

LANGEBAAN

Wedstrijdabonnement

senioren 241,75 160,00  74,00 7,75 105,00

junioren 182,25 114,00  60,50 7,75 75,00

pupillen 146,75 99,50  39,50 7,75 75,00

IJsfaciliteiten

Senioren 346,75 160,00  74,00 7,75 105,00

Junioren 257,25 114,00  60,50 7,75 75,00

Trainingsabonnement

senioren 221,75 160,00 54,00 7,75 105,00

junioren 152,25 114,00 30,50 7,75 75,00

pupillen 136,75 99,50 29,50 7,75 75,00

TOERSCHAATSEN

senioren Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing  

junioren Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing  

veteranen Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

wedstrijdkaart 74,00 74,00

JEUGDSCHAATSEN  

wedstrijdabonnement 85,75 62,00 20,00 3,75

jeugdschaatsen 65,75 62,00  3,75

Jeugd periode 1 of 2 44,25 40,50 3,75

verlengd jeugdschaatsen 95,75 92,00 3,75

verl.jeugd periode 1 of 2 63,75 60,00 3,75

KUNSTRIJDEN abonnementen via  Alkmaarsche Ijsclub Kunstri jden

SHORTTRACK abonnementen via  S.T.A.

 

SCHOONRIJDEN abonnementen via  L.V.S.  
 
LET OP! Peildatum voor alle categorieën is 1 juli 2016. 
 
Wedstrijdabonnementen dienen altijd in combinatie te zijn met de KNSB 
licentie, welke door de rijder zelf moet worden aangevraagd. 
 
*Kijk voor de voorwaarden op pagina 12 punt D. IJsfaciliteiten. 
 
Voor informatie over de abonnementen kunt u alleen terecht bij de 
baancommissie-coördinator van uw ijsbaan.  Voor de kunstijsbaan De 
Meent is dit de heer R. van Andel, Rijperwaard 118, 1824 JN Alkmaar 072-
7850881. Email : r.vanandel@telfort.nl 
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KUNSTIJSBAAN  DE MEENT  ALKMAAR 
                                    Onder voorbehoud van wijzigingen 

 
 

A = Alkmaar 
YFA = IJsfaciliteiten Alkmaar 
AST = Baanselectie en C- selectie Alkmaar Langebaan  
MSA = Baanselectie Alkmaar Marathon 
GST = Gewestelijke Selecties 

 
Wedstrijdabo Trainingsabo 

   AW0 AT0 maandag 17.15 - 18.25 
 AW1 AT1 

 
18.40 - 19.50 

 AW2 AT2 
 

20.05 - 21.15 
 AW3 AT3 donderdag 18.00 - 19.10 
 AW4 AT4 zaterdag 07.50 - 09.00 
 

     Selectietraining 
 

woensdag 17.30 - 18.45 (tevens GST)  

  
   

     Jeugdschaatsen A10 zaterdag 09.00 - 10.00 1e periode seizoen 

 
A11 

  
2e periode seizoen 

 
A12 

  
Gehele seizoen 

 
A13 

 
10.00 - 11.00 1e periode seizoen 

 
A14 

  
2e periode seizoen 

 
A15 

  
Gehele  seizoen 

 
A16 

 
11.00 - 12.00 1e periode seizoen 

 
A17 

  
2e periode seizoen 

 
A18 

  
Gehele seizoen 

     Wedstrijden 

 
vrijdag 21.30 - 23.15 marathon  2 

  
zaterdag 17.30 - 18.30 AYC 

   
18.45 - 22.15 

 

  
zondag 18.00 - 20.00 

  
 
Opm.:1  AST+ MSA baanselectie + YFA ijsfaciliteiten 

+ GST Gewestelijke Selectie. 
2 Marathonwedstrijden voor abonnementhouders ALKMAAR 
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KUNSTIJSBAAN  DE MEENT  ALKMAAR 
BINNENBAAN 

 
KUNSTRIJDEN  dinsdag 17.00 –   22.00  

     

  donderdag 17.00 -    20.00  

     

  zaterdag 08.00 –   12.00  
   18.15 –   19.15  
  zondag 18.00 –   20.30  
     
     
SHORTTRACK A30 maandag 18.15 –   19.15 schaatsklas 
 A31  19.25 –   20.25 trainingsgroep 
 A33 woensdag 18.00 –   19.00 pupillen 
     
SCHOONRIJDEN  zaterdag 19.45 –   21.45  
 
 

 
HET HUREN VAN IJSPERIODEN. 
 
Tijdens het gehele seizoen kan er van maandag t/m vrijdag op de 400m 
baan in de ochtenduren van 7.15 uur tot 8.45 uur ijs worden gehuurd ten 
behoeve van clubwedstrijden of b.v. een jeugdtoernooi. Op zondagmiddag 
kan er voor een korte periode ijs gehuurd worden van 17.00 uur tot 17.45 
uur en op zondagavond na 20.15 uur(indien beschikbaar). De ijshal kan op 
zondagochtend gehuurd worden van 8.00 uur tot 9.30 uur. 
Informatie en/of reservering via het Gewestelijk kantoor te Purmerend. 
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JAAP EDENBAAN AMSTERDAM 

Onder voorbehoud van wijzigingen 

pri js  abonnement  bestaat ui t de volgende onderdelen 

DISCIPLINE ABONNEMENT bas is tra iningscomp wedstri jdcomp talentontwikkel ing VOLGABONNEMENT

PRIJS                €                     €  € € € fonds  gewest       € PRIJS                      €

LANGEBAAN

Wedstrijdabonnement

senioren 232,15 121,00  103,40 7,75 122,00

junioren 185,25 100,00  77,50 7,75 101,50

pupillen 153,25 100,00  45,50 7,75 101,50

IJsfaciliteiten

Senioren 354,15 121,00  103,40 7,75 122,00

Junioren 286,75 100,00  77,50 7,75 101,50

Trainingsabonnement

senioren 212,15 121,00 83,40 7,75 122,00

junioren 155,25 100,00 47,50 7,75 101,50

pupillen 143,25 100,00 35,50 7,75 101,50

TOERSCHAATSEN

senioren (17 jr en ouder) 105,25 94,00 3,50  7,75 97,50

junioren (13 t/m 16 jr) 73,75 62,50 3,50  7,75 66,00

Veteranen 83,75 72,50 3,50  7,75 76,00

JEUGDSCHAATSEN  

jeugdschaatsen 61,75 58,00  3,75

Jeugd periode 1 of 2 37,25 33,50 3,75

verlengd jeugdschaatsen Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

verl.jeugd periode 1 of 2 Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

KUNSTRIJDEN abonnementen via  Eki jsa  en F.S.A.

SHORTTRACK abonnementen via  baancommiss ie Amsterdam

SCHOONRIJDEN Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing  
 
 
LET OP! Peildatum voor alle categorieën is 1 juli 2016. 
 
*Kijk voor de voorwaarden op pagina 12 punt  D. IJsfaciliteiten. 
** In voorgaande  jaren was deze categorie 13 t/m 16 jaar i.v.m. 

de structuurwijziging  van abonnementen heeft het gewest gemeend deze leeftijd 
gelijk te moeten trekken met de andere banen. 
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Voor informatie over de abonnementen kunt u alleen terecht bij de baancommissie-
coördinator van uw ijsbaan.  Voor de kunstijsbaan Jaap Eden is dit de heer Bart Postma 
abonnementen@baancommissieamsterdam.nl 

Van alle aanvragen die bij het gewest NH/U ingediend worden moet een cc gestuurd 
worden aan bovenvermeld emailadres ter vergelijking met de vastgestelde quota en 
mogelijke herverdeling daarvan. 

mailto:abonnementen@baancommissieamsterdam.nl
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KUNSTIJSBAAN "JAAP EDEN" te AMSTERDAM. 

                  Onder voorbehoud van wijzigingen 
 

M = Amsterdam 
YFM = IJsfaciliteiten Amsterdam 
MST = Baanselectie en C- selectie Amsterdam Langebaan  
MSM = Baanselectie Amsterdam Marathon 
GST = Gewestelijke Selecties 

 
Wedstrijdabo Trainingsabo 

   MW0 MT0 dinsdag 16.55 - 18.00 
 MW1 MT1 

 
18.15 - 19.20 

 MW2 MT2 woensdag 19.40 - 20.45 
 MW3 MT3 vrijdag 18.10 - 19.15 
 MW4 MT4 

 
19.35 - 20.40 

 MW5 MT5 zaterdag 08.10 – 09.15 
 MW6 MT6 

 
18.15 - 19.20 

 

     Selectietraining MST woensdag 17.50 - 19.20 (ook GST) 1 

     Jeugdschaatsen M10 vrijdag 16.55 - 17.55 
 

 
M12 zaterdag 09.30 - 10.30 

 

 
M13 

 
16.55 - 17.55 

 
Hal M11 

 
09.15 - 10.15 

Jongste jeugd  
en G-Schaatsen 

     

Wedstrijden 
 

vrijdag 21.00 - 23.30 (2) 

  
zaterdag 19.40 - 21.30 

 

   
21.40 - 23.30 

 

  
zondag 07.00 - 09.00 

 
   

20.40 - 23.30 
 

 
    

Toerschaatsen M21 maandag 18.20 - 19.20 
 

 
M22 

 

19.40 - 20.40 
 

 
M23 dinsdag 19.40 - 20.40 

 

 
M24 donderdag 17.00 - 18.00 Tevens publieksuur 

 
M25 

 

18.20 - 19.20 
 

 
M26 

 

19.40 - 20.40 
 

 
M27 zondag 09.15 - 10.15 (3) 

 
M28 

 

18.00 - 19.00 
 

 
M29 

 

19.20 - 20.20 
  M30 zaterdag 07.00 – 08.00  
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Opm.: 1 MST baanselectie, ijsfaciliteiten. GST Gewestelijke Selectie. 
    2 Marathonwedstrijden voor abonnementhouders Amsterdam. 
    3 gezinsverenigingsuur 
 

Toerschaats abonnementen kunt U aanvragen bij het Gewestelijk  
kantoor. Hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. 
In dit excelbestand dient u de gegevens van de toerschaatsers op te geven 
voor aanvang van het schaatsseizoen. Voor deze uren zijn maximaal 135 
abonnementen per ijs uur beschikbaar. Wanneer er meer aanvragen zijn 
dan deze 135, zal er een verdeling plaatsvinden/om uitbreiding verzocht 
moeten worden. 
 
 
Toegang selectie-trainingsuur Jaap Edenbaan. 
 
De Amsterdamse geselecteerde rijders/sters hebben toegang tot  
dit selectie-trainingsuur. 
Alle overige selecties hebben alleen toegang mits zij voldoen aan  
bepaalde criteria. 
Zie hiervoor: www.knsb-nhu.nl onder “Gewestelijke zaken”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knsb-nhu.nl/
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KUNSTIJSBAAN "JAAP EDEN" te AMSTERDAM 
BINNENBAAN 

 
KUNSTRIJDEN    
Trainingen    Maandag  17.50-18.50 FSA 
        19.00-20.00 FSA 
     Dinsdag  18.20-19.20 FSA 
     Woensdag  13.00-14.15 FSA    
        14.15-15.45 FSA   
        19.00-20.00 FSA 
     Vrijdag  16.00-16.50 FSA 
        16.50-17.40 FSA 
        17.50-18.50 FSA 
     Zaterdag  09.15-10.05 FSA 
        10.15-11.05 FSA 
        11.15-12.05 FSA 
     Zondag  09.40-10.40 FSA 
        10.50-11.50 FSA 
 
      

Maandag  16.00-17.40 Ekijsa 
     Dinsdag  17.00-18.00 Ekijsa 

     Woensdag  06.45-08.15 Ekijsa      
           16.00-17.40 Ekijsa 
              17.50-18.50 Ekijsa  
     Vrijdag     06.45-08.15 Ekijsa 
        19.00-20.00 Ekijsa 
     Zaterdag  06.55-09.05 Ekijsa 
        18.20-19.20 Ekijsa 
        19.40-20.40 Ekijsa 
                            Zondag       08.30-09.30 Ekijsa 
         
 
Gew. Selectie           Zondag  06.50-08.20 
 
            
SHORT-TRACK     Donderdag  19.00-21.10 
Via Baancommissie      
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KENNEMERLAND HAARLEM 
                                            Onder voorbehoud van wijzigingen 
 

DISCIPLINE ABONNEMENT bas is tra iningscomp wedstri jdcomp talentontwikkel ing VOLGABONNEMENT

PRIJS                €                     €  € € € fonds  gewest       € PRIJS                      €

LANGEBAAN

Wedstrijdabonnement

senioren 241,75 160,00  74,00 7,75 105,00

junioren 182,25 114,00  60,50 7,75 75,00

pupillen 146,75 99,50  39,50 7,75 75,00

IJsfaciliteiten

senioren 346,75 160,00  74,00 7,75 105,00

junioren 257,25 114,00  60,50 7,75 75,00

Trainingsabonnement

senioren 221,75 160,00 54,00 7,75 105,00

junioren 152,25 114,00 30,50 7,75 75,00

pupillen 136,75 99,50 29,50 7,75 75,00

TOERSCHAATSEN

senioren  

junioren  

veteranen

wedstrijdkaart 74,00 74,00

JEUGDSCHAATSEN  

wedstrijdabonnement 86,75 62,75 20,00 3,75

jeugdschaatsen 67,75 64,00  3,75

Jeugd periode 1 of 2 46,75 43,00 3,75

verlengd jeugdschaatsen 103,25 99,50 3,75

verl.jeugd periode 1 of 2 70,75 67,00 3,75

KUNSTRIJDEN

SHORTTRACK abonnementen via  baancommiss ie Haarlem

SCHOONRIJDEN Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

pri js  abonnement  bestaat ui t de volgende onderdelen 

abonnementen via  KSV Haarlem

Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

 
 
LET OP! Peildatum voor alle categorieën is 1 juli 2016. 
 
*Kijk voor de voorwaarden op pagina 12 punt D. IJsfaciliteiten. 
 
Voor informatie over de abonnementen kunt u alleen terecht bij de 
baancommissie-coördinator van uw ijsbaan.  Voor de kunstijsbaan 
Kennemerland is dit de heer H. Loerakker, 
Veenbergplein 20, 2023 KH Haarlem, tel. 023-5270657. 
email: h.m.loerakker@hetnet.nl 

 

mailto:h.m.loerakker@hetnet.nl
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KUNSTIJSBAAN "KENNEMERLAND" te HAARLEM. 
                     Onder voorbehoud van wijzigingen 

 
 

H = Haarlem 
YFH = IJsfaciliteiten Haarlem 
HST = Baanselectie en C- selectie Haarlem Langebaan 
MSH = Baanselectie Haarlem Marathon 
GST = Gewestelijke Selecties 

        
Wedstrijdabo Trainingsabo    
HW1 HT1 maandag 17.00 - 18.30  
HW2 HT2  18.45 - 19.50  
HW3 HT3  20.05 - 21.15  
HW4 HT4 woensdag 18.00 - 19.15  
HW5 HT5 donderdag 18.15 - 19.15  
HW6 HT6 zaterdag 07.00 - 08.10  
HW7 HT7  16.30 - 17.45  
     
Club/ijsfaciliteitenuur  dinsdag 18.15 - 19.15  
     
     
JEUGDSCHAATSEN H10 zaterdag 08.20 - 09.20 1e periode seizoen 

 H11   2e periode seizoen 

 H12   gehele seizoen 

 H13  09.25 - 10.25 1e periode seizoen 

 H14   2e periode seizoen 

 H15   gehele seizoen 

 H16  10.30 - 11.30 1e periode seizoen 

 H17   2e periode seizoen 

 H18   gehele seizoen 

     
WEDSTRIJDEN  maandag 21.30 -  23.00 marathon(1) 
  zaterdag 18.00 – 19.30 IJsclub Haarlem 
   20.00 – 23.00 wedstrijden 
  zondag 07.30 – 09.00 IJsclub Ter Aar  
   17.00 - 19.30 ijsbeer/ijskonijn 

/jeugdmarathon. 
   20.00 – 23.00  

 
 
Opmerking 1: Marathonwedstrijden voor abonnementhouders HAARLEM 
Toerschaats abonnementen worden uitgegeven door de 
kunstijsbaan op aanvraag van de verenigingen. 
De vereniging stuurt een excelbestand (volgens een door de ijsbaan te 
verstrekken lay out) met daarin de gegevens van de deelnemer/sters 
naar de kunstijsbaan. Na betaling van de voorschotnota worden de 
abonnementen aangemaakt. 
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KUNSTIJSBAAN "KENNEMERLAND" te HAARLEM    MIDDENTERREIN. 
    Onder voorbehoud van wijzigingen 

 
     

        JEUGDSCHAATSEN Codes 
 

Tijden 
   zaterdag 

 
H19 

 
16.30-17.45 uur heel seizoen  

 

        KUNSTRIJDEN 
      maandag 

 
H40 

 
18.30-19.30 uur 

   woensdag H41 
 

16.30-17.15 uur 
   zaterdag 

 
H42 

 
09.00-10.00 uur 

   zaterdag 
 

H43 
 

20.00-21.30 uur 
   

        
Cluburen 

 
zaterdag 

 
18.00-19.30 uur 

ijsclub Haarlem en 
omgeving 

  
zondag 

 
07.30-08.40 uur STG Ter Aar 

      
     
     

 
 
HET HUREN VAN IJSPERIODEN. 
 
Tijdens de herfstvakantie op dinsdag t/m vrijdag, de kerstvakantie van 
maandag t/m vrijdag uitgezonderd Kerst- en Nieuwjaar, en de 
voorjaarsvakantie eveneens van maandag t/m vrijdag kan op de ijsbaan 
HAARLEM in de ochtenduren van 7.30 uur tot 8.30 uur ijs worden gehuurd 
ten behoeve van clubwedstrijden of b.v. een jeugdtoernooi. 
Bovendien kan buiten die perioden in overleg met de bedrijfsleiding de baan 
al om 8.00 uur opengesteld worden en kan men profiteren van een 
groepskorting.  
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DE WESTFRIES HOORN 

                                                          Onder voorbehoud van wijzigingen 
 

DISCIPLINE ABONNEMENT bas is tra iningscomp wedstri jdcomp talentontwikkel ing VOLGABONNEMENT

PRIJS                €                     €  € € € fonds  gewest       € PRIJS                      €

LANGEBAAN

Wedstrijdabonnement

senioren 245,75 164,00  74,00 7,75 105,00

junioren 185,25 117,00  60,50 7,75 75,00

pupillen 148,25 101,00  39,50 7,75 75,00

IJstrainingen

senioren 350,75 164,00  74,00 7,75 105,00

junioren 260,25 117,00  60,50 7,75 75,00

Trainingsabonnement

senioren 225,75 164,00 54,00 7,75 105,00

junioren 155,25 117,00 30,50 7,75 75,00

pupillen 138,25 101,00 29,50 7,75 75,00

TOERSCHAATSEN

senioren 94,75 83,50 3,50 7,75 86,50

junioren 87,25 76,00 3,50 7,75 83,50

veteranen

wedstrijdkaart 74,00 74,00

JEUGDSCHAATSEN  

wedstrijdabonnement 88,75 65,00 20,00 3,75

jeugdschaatsen 68,75 65,00  3,75

Jeugd periode 1 of 2 46,25 42,50 3,75

verlengd jeugdschaatsen 88,75 85,00 3,75

verl.jeugd periode 1 of 2 59,00 55,25 3,75

KUNSTRIJDEN

SHORTTRACK abonnementen via  de baancommiss ie Hoorn

SCHOONRIJDEN abonnementen via  L.V.S.

pri js  abonnement  bestaat ui t de volgende onderdelen 

abonnementen via  K.V.H. en WKC

Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

 
 
 
LET OP! Peildatum voor alle categorieën is 1 juli 2016. 
 
*Kijk voor de voorwaarden op pagina 12 punt D. IJsfaciliteiten. 

 
Opmerking: 
1) Voor het jeugdschaatsen kunnen halve abonnementen  worden 
besteld, geldig voor een half seizoen (resp. na ongeveer 1 januari). 
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Voor informatie over de abonnementen kunt u alleen terecht bij de 
baancommissie-coördinator van uw ijsbaan.   
Voor de kunstijsbaan De Westfries te Hoorn is dit de heer A. Kaizer, 
Ariens 73, 1633 HH Avenhorn  0229-543507 email:aa.kaizer@quicknet.nl 
 
Toerschaats abonnementen kunnen per vereniging aangevraagd worden 
bij de abonnementen-coördinator, de heer J. Witte, Lekermeer 1A, 1687 PB 
Wognum 0229-571856 email: jan.m.witte@hotmail.nl 
Ook hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. In dit excelbestand 
dient u de gegevens van de schaatsers op te geven voor aanvang van het 
schaatsseizoen. Wedstrijdnummers zijn hierbij niet van toepassing. 
De abonnementen worden uitgegeven op nummer en op naam van de 
vereniging, waarvoor de vereniging ten alle tijden verantwoordelijk blijft. Bij 
verlies etc zal de vereniging een duplicaat worden berekend, kosten  
€ 7,00. U dient wel bij te houden welk persoon welk abonnementsnummer 
heeft. 
 
Schoonrijden, voor informatie en opgave(voor 1 september) kunt u 
terecht bij mevrouw Nies van der Pal,  telefoon 0229 – 551588  
email: npal@xs4all.nl 
 
 
HET HUREN VAN IJSPERIODEN. 
Het is mogelijk om op zaterdagavond ijs te huren van 17.30 - 20.00 uur 
en van 20.30 - 23.00 uur of voor de gehele periode van 17.30 - 23.00 uur 
t.b.v. clubwedstrijden, een interclub- of jeugdtoernooi.  
Informatie en reservering bij mevrouw Lia ten Klei, 
email:secretaris@bchoorn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aa.kaizer@quicknet.nl
jan.m.witte@hotmail.nl
mailto:npal@xs4all.nl
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KUNSTIJSBAAN "DE WESTFRIES” te HOORN. 

   Onder voorbehoud van wijzigingen 

 
W = Hoorn 
YFW = IJsfaciliteiten Hoorn 
WST = Baanselectie Hoorn en C-selectie Langebaan 
MSW = Baanselectie Hoorn Marathon 
GST = Gewestelijke Selecties 

 
 
Wedstrijdabo Trainingsabo 

   WW0 WT0 maandag 18.00 - 19.15 
 WW1 WT1 

 
19.30 - 20.45 

 WW2 WT2 woensdag 18.00 - 19.15 
 

     Selectietraining WST dinsdag 18.00 - 19.15 (tevens GST) 1 

  
donderdag 18.00 - 19.15 (tevens GST) 1 

     Jeugdschaatsen W13 zaterdag 08.55 - 09.55 1e periode seizoen 

 
W14 

  
2e periode seizoen 

 
W15 

  
Gehele seizoen 

 
W16 

 
10.00 - 11.00 1e periode seizoen 

 
W17 

  
2e periode seizoen 

 
W18 

  
Gehele seizoen 

 
W19 vrijdag 16.45 - 17.40 IJsc. Volendam 

 
W20 

 
17.40 - 18.35 Gehele seizoen 

          

Wedstrijden 

 
zondag 17.30 - 22.30 

 

     Toerschaatsen W25 maandag 21.00 - 22.15 
 

 
W26 vrijdag 18.45 - 19.45 
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KUNSTIJSBAAN "DE WESTFRIES” te HOORN 
MIDDENTERREIN 

 
 
 
G SCHAATSEN 

  
 
maandag 

 
 
17.00 – 18.00 

 

  vrijdag 15.30 – 16.30  
     
KUNSTRIJDEN*  dinsdag 16.00 – 17.00 KVH 
   17.10 – 18.40 KVH 
   18.50 - 19.50 KVH 
  donderdag 16.30 – 18.00 KVH 
  vrijdag 16.30 - 18.00 KVH 
  zaterdag 09.50 – 11.25 KVH 
   18.00 – 20.30 KVH 
  zondag 17.15 – 17.45 KVH 
   18.00 – 19.15 KVH 
 

 
      

     
SHORTTRACK  dinsdag  20.00 – 21.15  
  vrijdag 18.00 – 19.15  
  zondag 08.00 – 09.15  
     
SCHOONRIJDEN  woensdag 18.45 – 20.15  
     
     
        
     
     
     
*DE UREN VAN WKC ZIJN NOG NIET BEKEND BIJ HET GEWEST. ZODRA DEZE 
BEKEND ZIJN ZAL DIT WORDEN AANGEPAST.  
 
 
Opm.:1 WST baanselectie, ijsfaciliteiten,   GST gewestelijke selectie. 
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DE VECHTSEBANEN UTRECHT 
Onder voorbehoud van wijzigingen 

  pri js  abonnement  bestaat ui t de volgende onderdelen 

DISCIPLINE ABONNEMENT bas is tra iningscomp wedstri jdcomp talentontwikkel ing VOLGABONNEMENT

PRIJS                €                     €  € € € fonds  gewest       € PRIJS                      €

LANGEBAAN

Wedstrijdabonnement

senioren 267,25 185,50  74,00 7,75 105,00

junioren 205,75 137,50  60,50 7,75 75,00

pupillen 168,75 121,50  39,50 7,75 75,00

IJstrainingen

senioren 372,25 185,50  74,00 7,75 105,00

junioren 280,75 137,50  60,50 7,75 75,00

Trainingsabonnement

senioren 247,25 185,50 54,00 7,75 105,00

junioren 175,75 137,50 30,50 7,75 75,00

pupillen 158,75 121,50 29,50 7,75 75,00

TOERSCHAATSEN

senioren 140,75 129,50 3,50  7,75 135,50

junioren 114,25 103,00 3,50  7,75 106,50

veteranen Op deze kunsti jsbaan niet van toepass ing

U28 131,00 119,75 3,50  7,75 105,00

wedstrijdkaart 74,00 74,00

JEUGDSCHAATSEN  

wedstrijdabonnement 104,00 80,25 20,00 3,75

jeugdschaatsen 84,00 80,25  3,75

Jeugd periode 1 of 2 43,85 40,10 3,75

 

KUNSTRIJDEN abonnementen via  K.V.M.  en U.K.C.

SHORTTRACK abonnementen via  S.V.U.

SCHOONRIJDEN abonnementen via  L.V.S.  
 
LET OP! Peildatum voor alle categorieën is 1 juli 2016. 
 
*Kijk voor de voorwaarden op pagina 12 punt D. IJsfaciliteiten. 
 
Voor informatie over de abonnementen kunt u alleen terecht bij de 
baancommissie-coördinator van uw ijsbaan.   
Voor kunstijsbaan De Vechtsebanen te Utrecht is dat mevr. T. Zuidam, Tel. 
0348-563690 email: dirk.zuidam@kpnmail.nl   
dit wordt tijdelijk waargenomen door de heer  J. Grundlehner 
email: J.Grundlehner2@chello.nl 
 

mailto:dirk.zuidam@kpnmail.nl
mailto:J.Grundlehner2@chello.nl
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KUNSTIJSBAAN "DE VECHTSEBANEN" te UTRECHT. 
   Onder voorbehoud van wijzigingen 
 
 

U = Utrecht 
YFU = IJsfaciliteiten Utrecht 
UST = Baanselectie Utrecht en C-selectie Langebaan 
MSU = Baanselectie Utrecht Marathon 
GST = Gewestelijke Selecties 

 
Wedstrijdabo Trainingsabo 

 
   

UW1 UT1 maandag 16.30 – 17.45  
UW2 UT2  18.00 – 19.15  
UW3 UT3 woensdag 16.30 – 17.45  
UW4 UT4  18.00 – 19.15  
UW5 UT5  19.30 – 20.45  
UW6 UT6 vrijdag 17.45 – 19.00  
UW7 UT7 zaterdag 08.15 – 09.30  
UW8 UT8  09.45 – 11.00  
     
SELECTIE TR. UST dinsdag 18.00 – 20.00 (tevens GST) (1) 
     
JEUGDSCHAATSEN U10 zaterdag 16.25 – 17.23  
 U11  17.34 – 18.32  
 U12  18.43 – 19.41  
     
TOERSCHAATSEN U25 woensdag 21.00 – 22.00  
 U28 donderdag 19.15 – 20.15 (3) 
 U26 vrijdag 16.30 – 17.30  
 U29  19.15 – 20.15 (3) 
 U27 zaterdag 07.00 – 08.00  

      
WEDSTRIJDEN   

  

dinsdag 16.30 – 17.45  

   zaterdag 20.00 – 22.15  
   zondag 07.30 – 10.45  
   17.00 – 20.00  
   20.00 – 23.00 (2) 
 

Zaterdag mogelijkheid tot 24.00 uur.(zie pag.49) 
 
 
Opm.: 1) UST baanselectie + C selectie, IJsfaciliteiten(YFU), GST 

gewestelijke    selecties, XST en MSU(baanselectie Marathon) 
 2) Marathonwedstrijden voor abonnementhouders UTRECHT  
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3) Dit zijn extra uren, in combinatie met Duo Sport, voor 
toerrijders die reeds een abonnement hebben op U25, U26 of    
U27 en voor toerrijders van verenigingen buiten het  
Gewest NH/U  
 
a. Rijders met IJF en C groep hebben onder de reeds 

geldende voorwaarden toegang op het dinsdag  
selectie-uur. 

b. Zoals al gebruikelijk hebben baangeselecteerden met een 
UST (langebaan) en een MSU (marathon) op alle 
trainingsuren in Utrecht toegang. Gewestelijk 
geselecteerden met een GST abonnement en houders van 
een Gew. abonnement XST hebben in Utrecht toegang op 
alle trainingsuren. 

c. Aantallen onder voorbehoud van goedkeuring door de 
baancoördinator. Aantallen door verenigingen en selectie 
coördinatoren op te geven per 1 september aan  
mevr. T. Zuidam,  email: dirk.zuidam@kpnmail.nl 
Het aantal deelnemers aan het jeugdschaatsen dient per 15  
september bekend te zijn bij boven vermeld adres. 

mailto:dirk.zuidam@kpnmail.nl
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KUNSTIJSBAAN "DE VECHTSEBANEN" te UTRECHT  BINNENBAAN. 
                                                        Onder voorbehoud van wijzigingen 

 
     

SHORTTRACK  dinsdag 16.30 – 17.25 schaatsklas 
  woensdag 16.30 – 17.30 schaatsklas 
     
  dinsdag 17.30 – 18.35  
   18.45 – 20.00  
  woensdag 19.15 – 20.40 regioselectie 
  donderdag 18.45 – 20.00  
  vrijdag 19.15 – 20.15  
  zaterdag 18.35 – 19.45  
  woensdag 20.50 – 21.50  
     
KUNSTRIJDEN  vrijdag 18.00 – 19.00 schaatsklas 
  zaterdag 12.30 – 13.30 schaatsklas 
     
  woensdag 17.40 – 19.05  
  vrijdag 16.00 – 18.00  
  zaterdag 11.00 – 12.25  
  zondag 07.30 – 09.30  
     
SCHOONRIJDEN  maandag 19.30 – 21.00  
     
Synchroonschaatsen  zondag 09.45 – 10.45  
 

 
 
Kunstrijden informatie (via K.V.M) .mevr. F. van Halen, email: 
penningmeester@kvmonice.nl 
 
Schoonrijden informatie en abonnementen via mevr. N. van der Meyden.  
Tel. 0297-286347, Mob. 06-22063664, email: nelvdmeyden@hotmail.com 
 
Shorttrack informatie via de heer Han Brouwer, tel. 06-18756987  
email: voorzitter-shorttrack@svutrecht.nl 
 
 
 
 

IJsdansen/Synchroonschaatsen (via U.K.C.) informatie via mevr. C. van 
Eybergen,  tel. 035-6234499, email: danceonice@planet.nl 
 

mailto:penningmeester@kvmonice.nl
nelvdmeyden@hotmail.com
mailto:voorzitter-shorttrack@svutrecht.nl
:%20danceonice@planet.nl
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Toerschaats abonnementen worden volgens de quota verstrekt.. 
Ook hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. In dit excelbestand 
dient u de gegevens van de schaatsers op te geven voor aanvang van het 
schaatsseizoen. 
 
HET HUREN VAN IJSPERIODEN. 
 
In Utrecht kan ijs gehuurd worden op de 1e zaterdagavond en zondagavond 
van het seizoen en voorts op alle zaterdagavonden van 22.30 – 24.00 uur, 
voor zover er geen bijzondere evenementen zijn. 
Informatie en reservering bij directie De Vechtsebanen, de heer Jan Willem 
de Langen. 
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DIVERSEN    
 
OPENINGSTIJDEN IJSBANEN (onder voorbehoud van wijzigingen). 
 

Datum 

Alkmaar Amsterdam 

Haarlem Hoorn 

Utrecht  

buiten en buiten en buiten en 

binnen binnen binnen 

Opening 15-10-2016 15-10-2016  08-10-2016 01-10-2016  
 

01-10-2016  
  26-09-2016 

  
 

        

Sluiting 18-03-2017 26-03-2017  12-03-2017 04-03-2017  19-03-2017  

            

5 december Tot 16.00 Geopend Geopend Geopend Geopend 

24 december Tot 16.00 Tot 17.00 Tot 16.00 Tot 17.00 Tot 16.00 

            

25 december Gesloten 11.00-17.00 9.30-16.00 13.00-17.00 11.00-15.00 

            

26 december    10.00 16.00    9.20-17.00 9.30-16.00 11.00-17.00 11.00-16.00 

            

31 december Tot 16.00 Tot 17.00 Tot 16.00 Tot 17.00 Tot 16.00 

            

1 januari 12.00-16.00 11.00-17.00 12.00-16.00 13.00-15.00 12.00-16.00 

            

 

VAKANTIEPERIODEN (onder voorbehoud). 
 
Herfstvakantie (noord/midden)   15-10-2016 t/m 23-10-2016 
Herfstvakantie (zuid)    22-10-2016 t/m 30-10-2016 
Kerstvakantie           24-12-2016 t/m 08-01-2017 
Voorjaarsvakantie (zuid/midden)  25-02-2016 t/m 05-03-2017 
Voorjaarsvakantie (noord)           18-02-2017 t/m 25-02-2017 
 
Bankrekening 
RABO Bank    IBAN: NL 76 RABO 039.64.59.900    
t.n.v.  Gewest NH/U te Purmerend 
 
Kantooradres: 
Gewest Noord-Holland/Utrecht v.d. KNSB 
Geersstraat 48  1445 EB  PURMEREND 
telefoon: 0299-477200  
 
Het kantoor is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Donderdag gesloten. 
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ADRESSENLIJST: 

Abonnementenadm. Alg Gewestelijk kantoor 0299 – 477200 

 Geersstraat 48 1445 EB Purmerend 

Bettine de Vries bdevries@knsb-nhu.nl  

Diny Vermeer dvermeer@knsb-nhu.nl  

H. Wartenhorst GTC Schoonrijden  

 h.wartenhorst@quicknet.nl 072 - 5039346 

Mevr. H. Aalbers GTC Langebaan  

 harma_a@hotmail.com 030 -  2511323 

N. van Doorn GTC Shorttrack 030 – 6041940 

 nicovandoorn@online.nl  

via DB Gewest GTC Kunstrijden  0299 - 477200 

K.N.S.B. Bondsbureau 088 -  4892000 

 Postbus 11084 3505 BB Utrecht 

J.F.A. Manshanden Penningmeester Gewest 06-52415953 

 Jaapmanshanden@kpnmail.nl  

IJsbaan De Meent  072 – 5489300 

 Juryruimte 072 -  5124261 

 Terborchlaan 301 1816 MH Alkmaar 

J. Veenis Wnd.Secr. Baancie. Alkmaar 072 - 5715596 

 jan.veenis@quicknet.nl  

R. van Andel Abonnementen 072 – 7850881 

 r.vanandel@telfort.nl  

IJsbaan Jaap Eden  020 – 6949894 

 Juryruimte 020 -  6683068 

 Radioweg 64 1098 NJ Amsterdam 

B. Postma Abonnementen  

 abonnementen@baancommissieamsterdam.nl  

IJsbaan Kennemerland  023 – 5264662 

 Juryruimte 023 -  5258639 

 IJsbaanlaan 2 2024 AV Haarlem 

H. Steman Secr. Baancie. Haarlem 06 -  22331656 

 h.steman@ziggo.nl  

H. Loerakker Abonnementen 023 – 5270657 

 h.m.loerakker@hetnet.nl  

IJsbaan De Westfries    0229 – 277660 

 Juryruimte 0229 -  248841 

 Westfriese Parkweg 5 1625 MA Hoorn 

Mevr.A.E. ten Klei-Albers Secr. Baancie. Hoorn 0299 -  551878 
 ptenklei@xs4all.nl  

A. Kaizer Abonnementen 0229 – 543507 

 aa.kaizer@quicknet.nl  

IJsbaan De Vechtsebanen  030 – 2627878 

 Juryruimte 030 – 2616973 

 Mississippidreef 151 3506 GK Utrecht 

Mevr. Th. Heus Secr. Baancie. Utrecht 0346 – 263716 

Mevr. T. Zuidam Abonnementen 0348 - 563690 

 dirk.zuidam@kpnmail.nl  
 

mailto:h.wartenhorst
harma_a@hotmail.com
nicovandoorn@online.nl
mailto:jan.veenis@quicknet.nl
r.vanandel@telfort.nl
mailto:abonnementen@baancommissieamsterdam.nl
h.steman@ziggo.nl
h.m.loerakker@hetnet.nl
ptenklei@xs4all.nl
aa.kaizer@quicknet.nl
dirk.zuidam@kpnmail.nl

