De Haarlemse Combinatie
– een interdisciplinaire wedstrijd –
18 maart 2017
De Haarlemse Combinatie is een interdisciplinaire wedstrijd voor junioren-C. De wedstrijd zal
voor de vierde keer georganiseerd worden en wordt verreden op de IJsbaan Haarlem op 18
maart.
De Haarlemse Combinatie bestaat uit een wedstrijd in drie disciplines die in drie uur gereden
moeten worden: shorttrack, langebaan en mass start.
● Shorttrack – 500 meter | heats (met herkansing), halve finale, finale
● Langebaan – 1000 meter
● Mass Start – 12 ronden
Er wordt niet alleen een klassement per discipline opgemaakt, maar ook een totaal klassement
over de drie disciplines. Per discipline is er een prijsuitreiking met medailles voor de beste drie
schaatsers. Bij de prijsuitreiking over het totaalklassement ontvangen de beste drie een beker.
Iedere deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille.
De wedstrijd wordt verreden op zaterdag 18 maart 2017 van 18.00 – 21.00 uur op de ijsbaan
Haarlem, IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem.
De Haarlemse Combinatie is een landelijke wedstrijd. Dit betekent dat de inschrijving open staat
voor rijders (junioren-C) uit geheel Nederland.
Het maximum aantal deelnemers: 30 jongen en 30 meisjes.
Iedere junior C in bezit van een KNSB-wedstrijdlicentie kan zich voor deze wedstrijd inschrijven.
Bij overschrijdingen van het maximale aantal deelnemers zullen de beste 30 rijders op basis van
uitslagen in één of meerder disciplines geselecteerd worden. Hier ontvangt de rijder tijdig bericht
van (uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd).
Kosten deelname: € 10,Voorwaarde voor deelname is dat met shorttrack én langebaan ervaring is opgedaan. Voor
shorttrack is dit mede ter beoordeling aan de trainer van de deelnemer. De rijders dienen te
beschikken over de door de KNSB voorgeschreven beschermingsmaterialen (helm,
enkelbeschermers en nekbeschermer). Indien nodig kunnen shorttrackschaatsen, scheen- en
kniebeschermers van Shorttrack Haarlem geleend worden.
Meer informatie over de wedstrijd kun je inwinnen bij Jacques ’t Hoen per email:
haarlemsecombinatie@bchaarlem.nl of vicevoorzitter@bchaarlem.nl

De vierde Haarlemse Combinatie
Na drie eerdere wedstrijden, onder naam "interdisciplinaire wedstrijd", was het tijd het beestje
een naam te geven en welke naam ligt er nu meer voor de hand dan Haarlemse Combinatie! De
eerste twee wedstrijden zijn gereden op Haarlem en als we vorig jaar geen baanpech hadden
gekregen was de derde wedstrijd ook in Haarlem verreden (we konden toen gelukkig in Hoorn
terecht!).
Dus al voor de vierde keer heten wij junioren C meisjes en jongens hartelijk welkom bij deze
echte meerkamp. Maar er is meer, naast de naamswijziging is er in vergelijk met voorgaande
edities nog iets gewijzigd: voor de eerste keer wordt tijdens het langebaan gedeelte de officiële
afstand van 1000 meter gereden, in voorgaande jaren was dat nog een 700 meter.
Eigenlijk verwachten wij tijdens het langebaan gedeelte toch wel een aantal persoonlijke records
en wellicht een baanrecord. Het shorttrack onderdeel zal voor de deelnemers die de finale
bereiken wel het zwaarst zijn want in totaal rijden zij drie of vier maal een 500 meter: de heat
een herkansing en/of halve finale en de finale zelf! En tenslotte ook nog een mass start.
De mass start is inmiddels een wedstrijdvorm die internationaal ook aanslaat, de deelnemers
van de Haarlemse Combinatie rijden 12 ronden met tussensprints op 3, 6 en 9 rondes.
Als puntentelling overall geldt de som van de behaalde resultaten bij elke discipline. Per
discipline ontvangt de nummer één 12,1 punten, de nummer twee 11 punten, etc. Totaal doen ca
60 rijders mee, 30 meisjes en 30 jongens. De rijdster en rijder met de meeste punten wint de
RW- bokaal 2017, genaamd naar Rony Weijers waarover elders in dit protocol nog meer te lezen
is.
Iedereen is van harte welkom en de toegang tot de baan is gratis.
Namens het organisatie comité,
Jacques 't Hoen

Winnaars voorgaande edities
Jaar

Meisjes

Jongens

2014

Maureen Onderwater

Wessel Ubink

2015

Rachelle van de Griek

Janno Botman

2016

Georgie Dalrymple

Daan Kool

Over Rony Weijers.
Rony Weijers heeft zich jarenlang als wedstrijdcoördinator van de Baancommissie Haarlem met
heel veel energie en toewijding ingezet voor het organiseren van de wedstrijden op IJsbaan
Haarlem. Wedstrijdcoördinator is een van de meest cruciale taken bij het organiseren van
wedstrijden maar ook een van de meest tijdrovende werkzaamheden die een vrijwilliger van de
Baancommissie op haar of zijn schouders kan nemen. Rony zorgde ervoor dat de wedstrijden
vlekkeloos verliepen maar ook dat de selecties voor regionale of landelijke competities
administratief tot in kleinste puntjes verzorgd waren.
Daarnaast heeft Rony aan de wieg gestaan van de STSH (Stichting Top Schaatsen Haarlem) en
zijn voorlopers: de organisatie in Haarlem die de talentontwikkeling van de C-selectie en de baan
selectie verzorgt. Deze stichting (nu bekend als Schaatsacademie Haarlem / RTC Noordwest) is
zeer succesvol gebleken, gezien de resultaten van de rijders in de afgelopen jaren. De begroting
en de administratieve afhandeling van de financiële zaken was bij Rony Weijers altijd in zeer
vertrouwde en gewetensvolle handen.
De laatste jaren heeft Rony de Ridder-Weijers haar werkterrein in de schaatssport verlegd naar
het KNSB Gewest/NHU in Purmerend en organiseerde zij de gewestelijke en regionale
selectiewedstrijden. Zij was de organisatrice van de eerste edities van de Haarlemse Combinatie
die toen nog gewoon onder de naam Interdisciplinaire Wedstrijd bekend stond.
14 September 2016 overleed Rony en met haar overlijden verloor de schaatssport in NoordHolland een van haar meest enthousiaste vrijwilligers.
De baancommissie Haarlem heeft groot respect voor de
enorme inzet waarmee zij al deze werkzaamheden
heeft gedaan én ook dat zij in het winterseizoen om
die reden bij wedstrijden vrijwel altijd op de baan te
vinden was. Daarom is besloten, in overleg met
haar familie, om de trofeeën die aan de winnares
en aan de winnaar van de Haarlemse Combinatie
wordt uitgereikt naar haar te vernoemen:

De RW of Rony Weijers Bokaal

Ontvangen en aanmelden rijders
Rijders worden verzocht om zich voor 17:00 uur aangemeld te hebben. In de hal van de ijsbaan
zal een van de organisatoren klaar staan om jullie welkom te heten, eventueel transponder
nummers op te nemen of transponders, caps en eventueel nekbeschermers uit te reiken.

Programma 18 maart 2017
Categorie

Shorttrack

Langebaan

Mass start

Afstanden

heats

1000 meter

12 rondjes

Dames

18:00-19:00

19:15-20:00

20:15-20:30

Heren

19:15-20:15

18:00-19:00

20:30-20:45

Baancommissie Haarlem
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Budgetbeheer

Michiel Kersten
Jacques 't Hoen
Harry Steman
Paul van Brugge

Organisatie Haarlemse Combinatie
Voorzitter

Jacques 't Hoen

Budgetbeheer Paul van Brugge
Langebaan

Karin Jansen-Frings
Rene Grigoleit
Jan de Ridder
Wouter ten Wolde

Shorttrack

Rob Post
Nadia Pampiglione
Michiel Kersten
Hugo Ouwehand

Mass start

Gerhard Vos
Tjierd Kooij

De Haarlemse Combinatie wordt financieel mogelijk gemaakt door:
Gewest Noordholland/Utrecht
Gewestelijke technische commissie langebaan
Gewestelijke technische commissie marathon
Baancommissie Haarlem

Langebaan
De afstand
De te rijden afstand voor deze Haarlemse combinatie is 1000 meter.
Enkele regels en afspraken
Het is verplicht om een wedstrijdbandje te dragen waar je zelf voor moet zorgen.
Deze wedstrijd wordt verreden in enkele ritten.
Het is niet toegestaan om op volle vaart langs het bankje te rijden, onze inrij baan is daarvoor te
smal. Kom daarom na de bocht op het rechte stuk omhoog en minder je snelheid. Voor de
veiligheid van iedereen!
Zorg dat je op tijd bij de start bent!
De puntentelling
De rijder die tijdens de wedstrijd de snelste tijd gereden heeft eindigt op de 1e plaats en krijgt
daarvoor 12,1 punt. 2e plaats 11 punten, 3e plaats 10 punten enz.
Onze 1000m baanrecords
meisjes 1:25.79 Isabelle van Elst 12-10-2012
jongens 1:27.38 Daan Kool

04-02-2015

Mass start
De race
De mass start wordt over 12 ronden verreden.
De wedstrijd puntentelling
Bij 9, 6 en 3 ronden worden tussensprints verreden. De eerste 3 rijders die de finishlijn passeren
krijgen 5, 3 of 1 punt.
Nr 1 krijgt 5 punten, nr 2 krijgt 3 punten en nr 3 krijgt 1 punt.
De rijder die na 12ronden als 1e over de finish komt, krijgt 60 punten.
De rijder die na 12 ronden als 2e over de finish komt, krijgt 40 punten.
De rijder die na 12 ronden als 3e over de finish komt, krijgt 25 punten.
Behaalde punten bij de tussensprints worden bij elkaar op geteld.
De rijder die tijdens de wedstrijd de meeste punten heeft gehaald eindigt op de 1e plaats.
Nadat alle rijders met punten zijn geklasseerd, worden de rijders die geen punten hebben
behaald, geklasseerd op volgorde van binnenkomst na 12 ronden.
Gelijke stand
Als rijders een gelijk aantal punten hebben behaald, is het resultaat van de eindsprint bepalend
voor de eindklassering
Bijvoorbeeld, rijder A en C hebben beide 5 punten gehaald. Rijder A was als 12e over de finish na
12 ronden en rijder C als 8e. Rijder C wordt in de einduitslag dus voor rijder A geklasseerd.
Wanneer een of meer koplopers een ronde voorsprong hebben op het peloton, of als zij het
peloton nog niet helemaal hebben ingehaald maar bij het rondebord op 3 minder dan 100
meter achterstand hebben op de achterste deelnemer van het peloton, krijgt het peloton de bel
voor de eindsprint met het rondebord op 2. De koploper(s) rijdt/rijden gewoon de volledige 12
ronden.
Bij achterstand of als je ingehaald wordt
Rijders die een ronde achterstand oplopen op het peloton dienen direct de wedstrijd te verlaten.
Dit geldt eveneens voor rijders die uit het peloton wegvallen en die door een koploper worden
gepasseerd.
Het peloton is gedefinieerd als de grootste groep in de wedstrijd.
Bij de bel voor de eindsprint van het peloton worden achterblijvers met meer dan 300 meter
achterstand uit de wedstrijd genomen.
Rijders die een ronde achterstand oplopen en die dus de wedstrijd niet uitrijden, worden
geklasseerd in de volgorde waarin ze zijn gelapt.
Kledingvoorschriften voor de deelnemers
Verplichte beschermkleding: helm, scheen- en enkelbeschermers, dit ter controle van de
scheidsrechter.
De puntentelling
De hoogst score krijgt 12,1 punt, tweede 11 punten, derde 10 punten enz.

Shorttrack
De race
Vergeet rondetijden! Wie als eerst over de finish komt, wint de race.
Dat is de belangrijkste regel van shorttrack.
Tijdens deze shorttrackrace voor de Haarlemse Combinatie komen de rijders uit op de 500
meter. We beginnen met een kwalificatie, gevolgd door een herkansing, halve finales en de A en
B finale.
De nummers 1 van de heat gaan door naar de volgende ronde. De overigen gaan naar de
herkansing waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsen voor de halve finale. De overige rijders
kunnen zich dan gaan voorbereiden voor de volgende discipline. Uiteindelijk kwalificeren zich in
de halve finale 8 rijders voor de finales die verdeeld worden over een A en B finale.
Definitieve indeling van de wedstrijd en herkansing afhankelijk van aantal deelnemers
De baan
Een shorttrackbaan is 111,12 meter lang met een recht stuk van nog geen 29 meter. De krappe
bochten worden gemarkeerd met zeven rubberen blokjes.
Deze worden na elke race verlegd om een ‘verse' ijslaag te creëren. 500 meter: 4 1/2 ronden
Do's& Don'ts
Met vier of meer rijders vlak bij elkaar in de baan, kunnen incidenten de uitslag flink
beïnvloeden. Dan is het aan de scheidsrechters om in te grijpen:
* Scheidsrechters kunnen een penalty (diskwalificatie) geven voor het bewust hinderen of
blokkeren van een andere schaatser.
* De verantwoordelijkheìd voor een goede inhaalactie ligt bij de inhalende rijder, tot deze naast
de ingehaalde schaatser ligt. De inhalende schaatser moet zich bij het begin van de bocht
minimaal naast de ingehaalde schaatser bevinden.
* Een rijder die op een kansrijke positie in de race gehinderd wordt, kan worden toegevoegd aan
de volgende ronde (advancement).
* Een kickfinish levert een penalty op. Rijders moeten met beide schaatsen op het ijs finishen.
* Er is één valse start toegestaan. Wie daarna te vroeg start, wordt bestraft met een penalty.
Kledingvoorschriften voor de deelnemers
* Alleen met vaste schaatsen het ijs op (klapschaatsen zijn vanwege de veiligheid niet
toegestaan)
* helm ( bij voorkeur gesloten)
* enkel/scheenbeschermers (bij voorkeur snij vast)
* kniebeschermers (eventueel van het skeeleren of zaalsporten)
* handschoenen aan (bij voorkeur snij vast)
* nek bescherming
Gebruik alle beschermingsmiddelen die je beschikbaar hebt!!!
Let op: dit is ter controle van de scheidsrechter!!!
De puntentelling
1e plaats: 34 punten, 2e plaats: 21 punten, 3e plaats: 13 punten, 4e plaats: 8 punten
5e plaats: 5 punten, 6e plaats: 3 punten, 7e plaats: 2 punten 8e plaats: 1 punt
Deze punten worden omgerekend naar de totaal score voor het interdisciplìnaire klassement.
Eerste in het eindklassering krijgt 12,1 punten, tweede 11, derde 10 enz.

Juryleden
Jury Langebaan

Jury Marathon

Scheidsrechter

Leo Bakker

Scheidsrechter

Patrick van Duin

Starter

Wim van Biezen

Computer

Martijn van Laarhoven

Wedstrijdleider

Jan de Ridder

Camera

Martijn van Laarhoven

Speaker

Eline van der Zwaard

Rondebord

Jan de Ridder

E.H.B.O.

Ed Hulsing

Speaker

Peter Looij

Hulpstarter

Jan de Ridder sen.

Bochtencommissaris

Tjierd Kooij

Vantage Manager

Wouter ten Wolde

Bochtencommissaris

Gerhard Vos

Vantage Timer

Wouter ten Wolde

Vantage Timer
Chef Tijd
Handklok 1

Marit van den Hoek

Handklok 2

Marja Compier

Handklok 3

Peter van Muiswinkel

Handklok 4

Gieneke van der Venen

Handklok 5

Iris van Brugge

Handklok 6

Evelien van Brugge

Blokjeslegger

Iris van Brugge

Blokjeslegger

Jury Shorttrack
Scheidsrechter

Rob Post

Assistent scheidsrechter

Aankomstrechter/rondebord
Assistent aankomstrechter

Starter

Paul van Brugge

Uitslagverwerking

Felicia de Jong

Wedstrijdleider

Felicia de Jong

E.H.B.O.

Aat Maarleveld

Heatbox

Nadia Pampiglione

Assistent wedstrijdleider
Klokker 1

Rob Buijs

Heatbox

Klokker 2

Tijn Megens

Runner

Klokker 3

Annelijn de Ligt

Blokkenlegger

Koen Kersten

Klokker 4

Edwin de Ligt

Blokkenlegger

Oliver Kersten

Blokkenlegger

Catering
Arjen Goudriaan

IJsmeesters
Mieke Teunissen

Amber Mollee

Overall Puntentelling
Mary Bakker

Frank Zuurendonk

Deelnemerslijst meisjes
nr

naam

licentienr

baan

transponder

1

Savannah Audler

10159992

Den Haag

2

Kely Koek

10180376

Den Haag

3

Laura Qualm

10164185

Den Haag

4

Kim v.d.Werf

10162998

Friesland

5

Ruby van Tol

10164106

Den Haag

FK65390

6

Melissa Stam

10161055

Hoorn

TK65960

7

Yael Prenger

10161055

Hoorn

GW27481

8

Klaske Baars

10160813

Hoorn

GF81975

9

Michelle v.d.Hoek

10161895

Haarlem

CC34476

10

Ria Schilder

10159793

Hoorn

NS11421

11

Myrte de Boer

10161279

Friesland

LS55293

12

Florine Hehewerth

10161492

Breda

13

Femke de Boer

10164977

Friesland

14

Nikki Noordergraaf

10163451

Den Haag

15

Anna Timmerman

10161555

Nijmegen

16

Lieke Spreijers

10157684

Den Haag

17

Anne Floor Otter

10163881

Heerenveen

TG02108

PZ66115

capnr

Deelnemerslijst jongens
nr

naam

licentienr

baan

transponder

1

Dwight Donkersloot

10158471

Hoorn

HL19669

2

Michiel de Jong

10163200

Friesland

LG11441

3

Patrick Zweed

10161724

Hoorn

PN88472

4

Symen Egberts

10161901

Haarlem

5

Zeno de Boer

10033872

Zeist

TN01616

6

Mads Kuiken

10165753

Friesland

RT07540

7

Nick Goes

10158820

Haarlem

8

Jorrit de Ligt

10163501

Haarlem

9

Melvin Wilting

10162151

Nijmegen

10

Steijn Koops

10158381

Nijmegen

11

Thomas v.d.Vaart

10163774

Alkmaar

12

Kurt van Baar

10159321

Alkmaar

13

Jesse Speijers

10162839

Den Haag

PT68964

14

Niel d'Huy

10162543

Den Haag

NF20238

15

Henk van Atten

10161771

Den Haag

HF26605

16

Roy Hoogendoorn

10158338

Den Haag

SL77613

17

Jeroen Wilhelm

10165765

Den Haag

18

Jesse de Lange

10162918

Friesland

19

Chris Bartels

10158660

Breda

20

Maas de Kruijk

10162609

Haarlem

21

Bart van Duren

10163789

Amsterdam

22

Mans Boskamp

10163768

Utrecht

23

Marcel Valize

10166006

Nijmegen

24

Arthur Zijlstra

10165583

Nijmegen

25

Ted Dalrymple

10161648

Den Haag

TW78676

26

Jeroen de Kroon

10160910

Friesland

TG23904

KX36494

CK67011

capnr

Bereikbaarheid van IJsbaan Haarlem

IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2
2024 AV Haarlem
Telefoon juryruimte BC Haarlem

023-5491245

Telefoon IJsbaan Haarlem

023-5254000

Met de trein:
Haarlem richting Uitgeest/Alkmaar uitstappen station Bloemendaal aan de Haarlemzijde
(tunneltje onderdoor) vind je een sporthal met ernaast de ijsbaan +/- 400m lopen.
Met de bus:
Station Haarlem lijn 2. uitstappen Stuyvesantplein +/- 300m lopen (tunneltje onder snelweg
door)
Met de auto:
Vanuit het noorden
Alkmaar, Beverwijk en Zaanstreek
Velsertunnel: richting Haarlem
Beverwijk: afslag Haarlem-Noord,
Westelijke Randweg, afslag Bloemendaal.
Vanuit het oosten en zuiden
Amsterdam, Utrecht en Den Haag
A9 richting Haarlem, afslag Haarlem-Zuid, richting Zandvoort/Bloemendaal, Westelijke Randweg
richting Alkmaar, afslag Bloemendaal.

