


De Haarlemse Combinatie 

-Een interdisciplinaire wedstrijd- 

24 maart 2018

De Haarlemse Combinatie is een interdisciplinaire meerkamp voor junioren-C. De wedstrijd 

wordt voor de vijfde keer georganiseerd en verreden op IJsbaan Haarlem op 24 maart 2018. De 

eerste twee versies van deze wedstrijd werd uitgevoerd onder auspicien van het gewest 

Noordholland- Utrecht en georganiseerd door Rony Weijers die helaas in 2016 is komen te 

overlijden. Als baancommissie Haarlem vonden we deze combinatie zo aantrekkelijk dat we 

besloten hebben om het toernooi zelfstandig voort te zetten, nu al voor de vijfde keer.

De Haarlemse Combinatie is een wedstrijd die bestaat uit drie disciplines: 

 Shorttrack – 500 meter, all in fnal 

 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.

De wedstrijd wordt verreden op

Zaterdag 24 maart 2018 van 18.00 – 21.00 uur

IJsbaan Haarlem, 

IJsbaanlaan 2, 

2024 AV Haarlem

De Haarlemse Combinatie is een landelijke wedstrijd. Dit betekent dat de inschrijving voor deze 

leuke en unieke wedstrijd open staat voor alle junioren C rijders uit Nederland. Maar, let op! Het 

maximum aantal deelnemers is 32 jongens en 32 meisjes, dus wees er snel bij. 

Iedere junior C (geboren tussen 1-7-2002 en 30-6-2004), in bezit van een KNSB- wedstrijdlicentie, 

kan zich voor deze wedstrijd inschrijven. 

Kosten voor deelname zijn € 10 

Voorwaarde voor deelname is wel dat met shorttrack en 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. 



De vijfde Haarlemse Combinatie

Na drie eerdere wedstrijden, onder naam "interdisciplinaire wedstrijd", was het tijd het beestje 

een naam te geven. Dus sinds de vierde versie in 2017 wordt dit toernooi gereden onder de 

naam "Haarlemse Combinatie"! De eerste twee wedstrijden zijn gereden op Haarlem, in 2016 

waren we als gevolg van een defect in de Haarlemse baan te gast in Hoorn en dit is alweer de 

vierde keer dat we in Haarlem rijden.

 Dit jaar staat de wedstrijd voor de tweede keer open voor rijders uit heel Nederland. Aldus 

heten wij nu al weer voor de vijfde keer de junioren C meisjes en jongens hartelijk welkom bij 

deze enige echte schaats-meerkamp.

Naar aanleiding van vorig jaar hebben we besloten weer een wijziging in het toernooi door te 

voeren. Nadat in 2017 voor de lange baan wedstrijd de 1000m is geintroduceerd in plaats van de

700m, wordt het shorttrack dit keer voor het eerst in een "all in fnal" vorm verreden. Dit 

onderdeel zal voor de deelnemers wel het zwaarst zijn want in totaal rijden zij vier tot vijf maal 

een 500 meter: de heats en een fnale! 

Bij de langebaan wedstrijd verwachten wij, dankzij het mooie ijs dat de ijsmeesters in Haarlem 

maken, toch wel een aantal persoonlijke records en wellicht een baanrecord. 

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 een 12,1 punten, de nummer twee 11 punten, etc. Totaal doen 

ca 64 rijders mee, 32 meisjes en 32 jongens. De rijdster en rijder met de meeste punten wint de 

grote beker van de Haarlemse Combinatie 2018.

Iedereen is van harte welkom en de toegang tot de baan is gratis.

Namens het organisatie comite,

Paul van Brugge

Winnaars voorgaande edities

Jaar Meisjes Jongens

2014 Maureen Onderwater Wessel Ubink

2015 Rachelle van de Griek Janno Botman

2016 Georgie Dalrymple Daan Kool

2017 Yael Sprenger Jesse Speijers



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, die na 

aGoopvan de mass start weer moeten worden ingeleverd. Op het middenterrein zijn eventueel 

gevraagde shorttrack schaatsen beschikbaar.

Programma 24 maart 2018

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 Jacques 't Hoen

Vice voorzitter Michiel Kersten

Secretaris Harry Steman

Budgetbeheer Paul van Brugge

Organisatie Haarlemse Combinatie

Voorzitter Paul van Brugge

Jacques 't Hoen

Langebaan Karin Jansen-Frings

Rene Grigoleit

Shorttrack Nadia Pampiglione

Rob Post

Mass start Gerhard Vos

Tjierd Kooij

De Haarlemse Combinatie wordt fnancieel mogelijk gemaakt door:

Baancommissie Haarlem

Gewest Noordholland/Utrecht

Bloemen geleverd door
Mopabloem BV

Rijshornstraat 191

1435 HH Rijssenhout

http://www.mopabloem.nl



Langebaan

De race

De te rijden afstand voor deze Haarlemse combinatie is 1000 meter, er wordt gereden in enkele 

paren

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. 

Denk erom: 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, als de starter Guit wordt verwacht dat je de wedstrijd baan 

inkomt. Als je dan niet bij de hulpstarter staat ben je te laat!

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 junioren C baanrecords

meisjes 1:25.79 Isabelle van Elst 12-10-2012

jongens 1:19.03 Daan Kool 01-11-2015

Wie weet gaat het dit jaar eindelijk lukken om deze nu toch wel oude baanrecords uit de boeken 

te rijden? 

Wij hopen het!



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 fnishlijn passeren 

krijgen hiervoor punten toebedeeld.

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 fnish komt, krijgt 60 punten. 

De rijder die na 12 ronden als 2e over de fnish komt, krijgt 40 punten.

De rijder die na 12 ronden als 3e over de fnish 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 fnish 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 gedefnieerd 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 fnish 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. 

De wedstrijd wordt volgens het "all-fnal"-systeem gereden. Dat betekent dat elke rijder zich 

kwalifceert voor de volgende ronde en daarmee uiteindelijk elke rijder op zijn niveau een fnale 

rijdt. De eerste twee rijders van een race plaatsen zich, ongeacht hun tijd, voor de bovenste helft 

van het kwalifcatieschema van de volgende ronde (groep 1), soms aangevuld met een aantal 

tijdsnelste derden. In de volgende rondes kwalifceren de rijders zich voor de halve fnales. 

Tenslotte gaan de eerste twee rijders van de ritten in halve fnales door naar de A-fnale, de rest 

van de rijders rijden in de B-fnale. In de A-fnale kunnen rijders, afhankelijk van het aantal 

deelnemers, plaats 1 tot 4 op een afstand behalen. De B-fnale is dan goed voor plaats 5 tot 8. 

Rijders uit groep 2 gaan op dezelfde manier door naar respectievelijk de C en D-fnale.

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 creeren. 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 Gink 

beQnvloeden. Dan is het aan de scheidsrechters om in te grijpen:

* Scheidsrechters kunnen een penalty (diskwalifcatie) geven voor het bewust hinderen of 

blokkeren van een andere schaatser. 

* De verantwoordelijkheid 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 kickfnish levert een penalty op. Rijders moeten met beide schaatsen op het ijs fnishen.

* Er is een 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 interdisciplinaire klassement. 

Eerste in het eindklassering krijgt 12,1 punten, tweede 11, derde 10 enz. 



Juryleden

Organisatie
Paul van Brugge Jacques 't Hoen

Jury Langebaan
Scheidsrechter Rene Grigoleit

Starter Wim van Biezen Handklok 1 Mirjam Botman

Wedstrijdleider Handklok 2 Sandra Fransen

Speaker Benthe Elgersma Handklok 3 Jeroen Fransen

Hulpstarter Madelon Reine Handklok 4 Sjaak Rijerkerk

Vantage Manager Jaap Louter Handklok 5 Patty Faasse

Vantage Timer Donald Mollee Handklok reserve Aad Smeltink

Vantage Timer Jaap Louter Handklok reserve

Chef Tijd Mirjam Botman Blokjeslegger Jens Fransen

Blokjeslegger

Jury Marathon
Scheidsrechter Patrick van Duin Speaker Peter Looij

Computer Bochtencommissaris Tjierd Kooij

Camera Bochtencommissaris Gerhard Vos

Rondebord Jan de Ridder

Jury Shorttrack
Scheidsrechter Rob Post Speaker Mira Post

Assistent scheidsrechter Koen Kersten Rondebord/bel Michiel Kersten

Starter Nicolai de Jong Aankomstrechter Olivier Kersten

Wedstrijdleider Felicia de Jong Uitslagverwerking Felicia de Jong

Chef Tijd Jan Dick Verkerk Heatbox

Klokker 1 Hugo Ouwehand Heatbox

Klokker 2 Veronique Ouwehand Runner Anja van de Poel

Klokker 3 Peter Hoogewerf Blokkenlegger Olav Huizinga

Klokker 4 Blokkenlegger Kai Arne Ottenhof

Catering IJsmeesters

Amber Mollee Langebaan: Frank Zuurendonk

Mieke Teunissen Shorttrack: Hans Dekker

Overall Puntentelling EHBO

Mary Bakker Ed Hulsing Remco Oexeman

Aat Maarleveld

Fotografe

Arjen Goudriaan



Deelnemerslijst meisjes

nr naam licentienr ijsclub transponder capnr

1 Rachel van Vaalen 10180084 IJsclub Haarlem NH-70994 1

2 Nadine Groenewold 10157850 STG/Ijsvereniging Groningen RR-59055 2

3 Saskia Arts 10180385 NSV 3

4 Esmee Brommer 10158371 Noordkop Skating PR-07700 4

5 Sanne Westra 10164499 STC de Kluners 5

6 Pien Smit 10163170 Noordkop Skating KG-49281 6

7 Julie van der Tempel 10165524 HCH Heerenveen XS-18779 7

8 Maike Muis 10181708 NSV 8

9 Anna Marit Sybrandi 10159328 Trias Leeuwarden, 

Ferwerter IJsclub

9

10 Manon Iskes IJsclub Haarlem 10

11 Daphne Iskes IJsclub Haarlem 11

12 Leia van der Tempel 10157850 HC Heerenveen 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32



Deelnemerslijst jongens

nr naam licentienr ijsclub transponder capnr

1 Sijmen Egberts 10161901 STG VZOD PP-53775 101

2 Jesse Vollaart IJsclub Haarlem 102

3 Mats van den Bos IJsclub Haarlem 103

4 Thomas van der Vaart 10163774 Noordkop Skating 104

5 Henk van Atten 10161771 Vereniging Ijssport Leiden HF-26605 105

6 Hessel Langedijk 10160811 Solidaqua KV-59668 106

7 Wiebe Kipping 10166660 NSV LF98684 107

8 Jeroen Wilhelm 10165765 YVZ 108

9 Hidde Westra 10158266 HCH Heerenveen TK-40358 109

10 Gert Wierda 10163647 Ferwerter Ijsclub 110

11 Mads Kuiken 10165753 HCH Heerenveen 111

12 Giancarlo Lopez 10190073 Noordkop Skating KT-65559 112

13 Eelke Hessel Westra 10187977 STC De Eskimo's TW-92672 113

14 Matthe Pronk 10158370 Noordkop Skating TZ-83091 114

15 Christiaan Land 10165745 HCH Heerenveen HG-07123 115

16 Steijn Koops 10158381 NSV 116

17 Idse van Benthum 10163577 STB/Ballangrud 117

18 Bryant Boogert 10167405 IISV Alblasserwaard 118

19 Tim Prins 10163080 STD/gewest fryslan KH-11709 119

20 Kurt van Baar 10159321 YCT  (IJsclub Tilburg) PX-74241 120

21 Mees Egberts 10161883 STG VZOD 121

22 Niels d'Huy 10162543 HVHW NF-20238 122

23 Maas de Kruik 10162609 IJsclub Haarlem 123

24 Sebastiaan Herlé 10165897 Schaatsvereniging 

Lansingerland

124

25 Arthur van Dijk 10209964 SVU 125

26 Michiel de Groot 10179670 Schaatsvereniging 

Lansingerland

126

27 Ward Dielissen Sassenheimse IJsclub 127

28 128

29 129

30 130

31 131

32 132



Bereikbaarheid van IJsbaan Haarlem

IJsbaan Haarlem

IJsbaanlaan 2

2024 AV Haarlem

Telefoon IJsbaan Haarlem 023-5254000

Met de trein: 

Haarlem richting Uitgeest/Alkmaar uitstappen station Bloemendaal aan de Haarlemzijde, door 

de tunnelin zuidelijke richting  vind je een sporthal met daarnaast de ijsbaan het is ongeveer 

400m lopen. 

Met de bus: 

Station Haarlem lijn 2. uitstappen Stuyvesantplein ca 300m lopen, neem het 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.

Overigens staat er sinds begin deze winter een hotel naast de IJsbaan in Haarlem:

Ibis Styles Haarlem City Hotel

A.W.F. Idenburglaan 2

2024 AX HAARLEM




