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Organisatiecomité: 

Secretariaat  Rony Weijers 

Budgetbeheerder  Paul van Brugge 

Computer  Martijn Laarhoven – Jaap Louter 

Jury-coördinatie  John van der Vlugt – Rony Weijers 

Hoofd-ijsverzorging  Frank Zuurendonck 

 

Betrokken Officials: 
Scheidsrechters  Hanjo Heideman – Wil Schildwacht 

Stagiaire  Suzan van der Belt 

Starters  Peter van Muiswinkel – R. Micka 
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Wedstrijdinformatie: 
1. Deelname   Deelname o.g.v. resultaten regioselectie 12 & 13 jan. 2013. 

2. Aanmelden / Afmelden   Aanmelden en afmelden gebeurd via de site van schaatsen.nl 

3. Afmelden op wedstrijddag  Afmelden op wedstrijddag uiterlijk zaterdag 26 januari en  

  zondag 27 januari vóór 16.00 uur via 

wedstrijdsecretariaat@bchaarlem.nl     Tel.06-16265774  

4. Aankomst   Bij aankomst dient men zich voor 19:00 uur te melden boven 

bij de KNSB- ruimte inclusief reserves. Reserves worden 

alleen ingezet op de eerste dag vanaf de eerste afstand. 

5. Teambegeleidersbijeenkomst    Teambegeleiders-bijeenkomst is beneden bij de trap van de  

  KNSB-ruimte. 

6. Loting   Loting op basis van Sara op zaterdag 26 januari om 18:00 uur  

voor de eerste twee afstanden in de KNSB-ruimte, zondag 27 

januari om 18:00 uur in de ruimte boven het restaurant. 

Inzetten van reserves tot een half uur voor aanvang van de 

wedstrijd. 

7. Warming-up / cooling-down Buiten voor het restaurant Kennemerland is er ruimte voor 

het plaatsen van fietsen voor de warming-up. In de hal alleen 

langs de muren, NIET voor de deuren en/of nooduitgangen. 

   Dit i.v.m. de brandweervoorschriften. 

8. Middenterrein   Het middenterrein is alleen voor EHBO, juryleden, coaches 

en rijd(st)ers 

9. Coaching-zone   Er mag 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. Dit is mogelijk 

middels het poortje naar het middenterrein. 

10. Kleedkamers   Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welk geslacht 

deze is toegewezen.  

11. Anti-doping testen   Er kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere 

deelnemer dient voor vertrek te controleren of hij/zij wel of 

niet op de lijst staat voor een eventuele anti-doping controle. 

Deze lijst is aanwezig nabij de kleedkamers. 

12. Medische verzorging   Op de wedstrijddag zijn EHBO-voorzieningen aanwezig. 

  Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is het Kennemer Gasthuis, 

  Vondelweg 999 te Haarlem t/m 22:00 uur. Tel. 023-5453545 

  Locatie zuid: Boerhaavelaan 22 te Haarlem.  

  Tel. 023-5453545 

13. Inrijden   Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens de 

baanverzorging zich op het ijs te begeven. Behoudens de 

deelnemers van de eerste 2 ritten. 

mailto:wedstrijdsecretariaat@bchaarlem.nl
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14.Wedstrijd   De 500 m. gaat in enkele ritten, overige afstanden in  

  kwartetten. 

15.Wedstrijdbandjes   Iedere wedstrijdrijder is verplicht zijn eigen wedstrijdbandjes 

te  dragen. 

16. Geluiddragers   Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd 

enige  apparatuur die muziek weergeeft of ander 

geluidsmateriaal te dragen 

17. Uitslag verstrekking   Circa 15 minuten na de verreden afstanden is de uitslag 

beschikbaar nabij de kleedkamers. 

18. Protocol verstrekking   De uitslagen zijn beschikbaar via www.bchaarlem.nl of 

www.schaatsen.nl  

19. Pers  Pers dient zich te melden bij de wedstrijdleider Tom Bakker   

  (zaterdag) cq. René Grigoleit (zondag) 

20. Adres IJsbaan  IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem  

  Live webcam aanwezig zie www.ijsbaanhaarlem.nl   

21. Parkeren  De parkeerplaats is naast de ijsbaan gelegen, gratis parkeren 

22. Onvoorzien  Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet 

zijn vermeld kunnen gericht worden aan 

wedstrijdsecretariaat@bchaarlem.nl  

23. Huidige baanrecords  IJsbaan Haarlem Junioren A (29 december 2012) 

  Dames:    500 m.      40.70  Lotte van Beek    12-12-2009 

                1500 m.   2.05.72  Yvonne Nauta 12-12-2009 

                3000 m.   4.24.82  Ireen Wust 28-11-2004  

  Heren      500 m.      37.12  Pim Schipper 04-11-2007 

                 1500 m.   1.54.34  Pim Schipper 04-11-2007 

                3000 m.   4.01.36  Tom Schuit 04-11-2007 

 

 

http://www.bchaarlem.nl/
http://www.schaatsen.nl/
http://www.ijsbaanhaarlem.nl/
mailto:wedstrijden@bchaarlem.nl
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Programma 

* Tijden zijn richtlijnen, behalve de aanvangstijd  -  Tijdschema van scheidsrechter is bepalend. 

* Zaterdag 26 januari 2012 

18.00 uur  Loting KNSB-ruimte  

19:30 uur Teambegeleiders-bijeenkomst 

19:45 uur  Inrijden junioren A 

19:55 uur  Baanverzorging 

aansluitend  500 m. junioren A Dames/Heren (enkel) 

  1500 m. junioren A Dames/Heren (kwartet) 

 

* Zondag 27 januari 2012 

18:00 uur  Zetting slotafstand KNSB-ruimte 

19:15 uur Teambegeleiders-bijeenkomst 

19:30 uur  Inrijden junioren A 

19:45 uur  Baanverzorging 

aansluitend  3000 m. junioren A Dames/Heren (kwartet) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


