
1.

1 december 2018 tot:

2.

Team SBLKB

3.

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: plaats: Jury ruimte tijd: 20:00 .

dag 2: plaats: tijd:

dag 3: plaats: tijd:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

www.bchaarlem.nl

oc@bchaarlem.nl

Datum van:

Webadres:

Telefoon:

E-mail adres:

Voorzitter:

Secretaris:

Adres:

Karin Jansen-Frings

Leden:

Landelijke selectie nk jun. Sprint  jun. B
IJsbaan Haarlem

Wedstrijd:

IJsbaan:

Correspondentieadres:

Waarnemer:

Joost Goossens, René Grigoleit

Jestke Wiersma

namens het SBLKB:

Deelname

IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem

P. V.Muiswinkel/W. Van Biezen

Betrokken officials

Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:

Lotingen

18:30

namens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

oc@bchaarlem.nlAfmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

Op basis van:

J. Bolt

Onder Kantoor ijsmeester

Teambegeleiders-bijeenkomst:

L. Staring (H), T. Geraeds (D)

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 3:

Starter(s):

Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden in Plaatsingsschema’s en selectieprocedures NK’s en 

Selectieprocedure HollandCup. Deze staan beiden op de site van de KNSB onder:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1: Jestke Wiersma

Aanmelden/afmelden

Scheidsrechter(s):
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http://www.bchaarlem.nl/
mailto:oc@bchaarlem.nl
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8.

datum: tijd van: tot:

datum: tijd van: tot:

dag 1: van: tot:

dag 2: van: tot:

dag 3: van: tot:

9.

10.

Anti-doping testen

Tijdens de races van de 500 en 1000 meter en bij kwartetstarts mag er maximaal 1 coach per rijder/rijdster gebruik maken van de coaching-zone(e.e.a. conform 

regels voor de coaches). Indien de coach geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingszone te verlaten. 

plaatje hier plakken!

Inrijden

Gebruik Coaching-zone

Trainingsfaciliteiten:

De warming-up fietsen moeten bij binnenkomst in de entreehal geplaatst worden. De fietsen mogen NIET voor entree- / vluchtdeuren geplaatst worden!

Plaats op de baan waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen:

Via de tunnel kunnen de coaches naar het binnenterrein waar zij tegenover het coachvak het ijs op en af kunnen gaan en

zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen. Daar zijn bankjes aanwezig.

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Warming up/Cooling down faciliteiten

Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd.

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan



11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

Junioren B Dames 500

Junioren B Heren 500

Junioren B Dames 1000

Junioren B Heren 1000

dag 2: categorie afstand

dag 3: categorie afstand

14.

Ziekenhuis:

Medische verzorging

Spaarne Gasthuis Locatie Noord, Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem  tot 23:00 uur open - 

Locatie ZUID Boerhaavelaan 22 Haarlem, tel 023 224 2526,  24 uur per dag open.  mail: spaarnegasthuis.nl, 

Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk, tel: 0251 - 265265.   24 uur per dag open

Routebeschrijving

Plattegrond 

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die muziek weergeeft of ander 

geluidsmateriaal te dragen.

Programma

Met de auto:

Vanuit het noorden: Alkmaar, Beverwijk en Zaanstreek, Velsertunnel nemen richting Haarlem. Beverwijk: afslag Haarlem Noord, Westelijke Randweg N208 

afslag Bloemendaal.

Vanuit het zuiden en oosten: Amsterdam, Utrecht en Den Haag

A9 richting Haarlem, afslag Haarlem-Zuid, richting Zandvoort-Bloemendaal, westelijke Randweg N208 richting Alkmaar, afslag Bloemendaal

Met de trein:

Haarlem richting Uitgeest / Alkmaar en uitstappen bij station Bloemendaal aan de Haarlem zijde (tunneltje onderdoor). Aan de Haarlem zijde vindt U de Extran 

sporthal met ernaast de ijsbaan. (+/- 400 meter lopen vanaf het station Bloemendaal)

Met de bus:

Vanaf station Haarlem - Lijn 2, uitstappen bij Stuyvesantplein. Aan de overzijde van de randweg vindt U de Extran sporthal met ernaast de ijsbaan. U kunt met 

een tunneltje onder de randweg door. (+/- 300 meter lopen vanaf de bushalte Stuyvesantplein)

20:00

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

EHBO:

Geluidsdragers


