
1.

Webadres:

6 december 2014 tot:

2.

Ina Meijer

Stella Post

Hein Jan Bocxe

Hein Jan Bocxe

3.

Janny Smegen

Bert Timmerman

Koos Stoker en Stef de Jonge

José Goedhartnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

Betrokken officials

Deelname

Scheidsrechter(s) heren:

Waarnemer scheidsrechters:

Hein Jan Bocxe

Starters:

Eric-Jan Carol

jongpieter@gmail.comE-mail adres:

Correspondentieadres:

G. Hoefmans

Adres: Antoon Coolenlaan 3

Leden:
Lisa Morsink

Ina Steenbruggen

Voorzitter:

Secretaris:
Herjan van den Heuvel

Gerard van der Schoot

Pieter de Jong 

EindhovenTrofee tevens Landelijke selectiewedstrijd NK allround senioren
Eindhoven, IJssportcentrum Eindhoven

040-2070881

Wedstrijd:

IJsbaan:

Informatiebulletin

Datum van:

Telefoon:

namens het SBLKB:

jongpieter@gmail.com

www.ijssporcentrum.nl

Organisatiecomité

namens het SBLKB: Freek Stift

7 december 2014

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: Ranglijsten Sara plaats: IJssportcentrum tijd: 16:00 uur

dag 2: klassement na dag 1 plaats: IJssportcentrum tijd: ca 30 min na wedstrijddag 1

IJssportcentrum Eindhoven

http://knsb.nl/files/2014/07/nkselectiecriteria20142015.pdf

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

http://knsb.nl/files/2014/06/Selectieprocedure-Holland-Cup20142015.pdf

17:00 uur

jongpieter@gmail.com-0624985301

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Op basis van:

6-dec-14

http://knsb.nl/files/2014/06/Selectieprocedure-Holland-Cup20142015.pdf

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

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

Lotingen

Deelname

Aanmelden/afmelden



8.

datum: donderdag 4 dec. ijs gewest tijd van: 18:30 uur tot: 19:45 uur

datum: vrijdag 5 dec. publiekstijd tijd van: 19:00 uur tot: 22:00 uur

dag 1: zaterdag 6 december 2014 van: 16:00 uur tot 17:00 uur tot: + van 18:00 uur en 18:15 uur

dag 2: zondag 7 december 2014 van: 16:00 uur tot 17:00 uur tot: + van 18:00 uur en 18:15 uur

9. Anti-doping testen

De warming-up fietsen kunnen aan de zuidzijde van de tribune geplaatst worden. Dat is de kant waar de jurytoren staat.

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Warming up/Cooling down faciliteiten

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan

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

plaatje hier plakken!

Trainingsfaciliteiten:

Inrijden

10.

11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

heren 500m

heren 5000m

dag 2: categorie afstand

heren 1500m

heren 3000m

Ziekenhuis:

EHBO:

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. Hiertoe is er in het 

midden van het coachvak een opening in de boarding waardoor de coaches buiten de boarding kunnen komen en aan de kant van de 3000/5000m start 

staan banken opgesteld. Er is een rubber looppad.

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

Geluidsdragers

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

Gebruik Coaching-zone

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

18:45 uur

ca. 20:15 uur

Programma

18:45 uur

Medische verzorging

Máxima Medisch Centrum - De Run 4600, 5504 DB Veldhoven

ca. 19:45 uur

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend



14. Routebeschrijving

Plattegrond 

Om bij het IJssportcentrum te komen moet men bij knooppunt Batadorp ten Noorden van Eindhoven of bij knooppunt Leenderheide ten zuiden van 

Eindhoven de randweg N2 kiezen. Als men op de A2 blijft kan men niet afslaan tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Genneper Parken grenst 

aan de randweg N2. Met de auto neem je vanaf deze randweg  afrit 33, Waalre/Valkenswaard en volgt daarna 'Genneper Parken'. Na ongeveer 1 kilometer 

ga je bij de eerste verkeerslichten linksaf de Antoon Coolenlaan in. Na ongeveer 400m zie je links de parkeerplaats vanwaar je naar het IJssportcentrum 

kunt wandelen. Let op: in Genneper Parken is parkeren alleen toegestaan op de bestemde parkeerterreinen, in de parkeervakken. Een parkeerboete is geen 

leuke afsluiting van een schaatswedstrijd.


