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Informatie bulletin 

 
1. Organisatie comité  Voorzitter  Marjel Daggenvoorde                                                     

Vicevoorzitter  Jurre Kranenborg                                                

Secretaris  Marian Zweverink                                          

Penningmeester Berry Klunder                                   

Wedstrijdsecretaris Willy Klunder                                                              

Lid   Bert Visser (algemene zaken)                                       

Lid   Berna Smeenk (algemene zaken)                                       

Lid   Maria Dijkhuis (verzorging)                                        

Lid   Bert van Leussen (algemene zaken)                              

Lid   Wim Kraayenzank (technische zaken)                          

Lid   Dennis Dijkgraaf (algemene zaken)                               

KNSB   Nadine Seidenglanz                                            

IJsbaan De Scheg   

2. Betrokken officialsScheidsrechters: A-junioren   Loretta Staring en Henk Laan                          

B-junioren   Teije Wolbers en Susan v.d.Belt                

C-junioren   Frank Zwitser en Jan Depping 

 Starters:  Harrie Janssen,                                                          

Peter van Muiswinkel                                                     

Wim van Biezen  

 Waarn.KNSB: Jacques de Koning en Wim Boerdijk 

 Alle relevante informatie omtrent het  NK junioren is te vinden op 

Schaatsen.nl de speciale  NK junioren site en via www.knsboost.nl 

3. Deelname  De deelnemersgegevens zijn vermeld op de  NK junioren site. 

Daarnaast zijn de deelnemers en reserves persoonlijk uitgenodigd 

door de sectie Langebaan van de KNSB. 

4. Aanmelden Deelnemers worden ontvangen bij een speciale deelnemersingang bij 

de deelnemersbalie. Deze bevindt zich aan de zijkant van de ijsbaan, 

zo’n 100m links van de hoofdingang bij de grote parkeerplaats. De 

ingang is te herkennen aan de markering ‘Ingang Deelnemers’ 

 De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen aan te melden bij 

de deelnemersbalie vanaf  2 uur voor de wedstrijd.  Dit is mogelijk tot 

één half uur voor de aanvang van de wedstrijd.  

5. Afmeldingen  Tot één dag voor de wedstrijd per  E-mail:  

baancommissie@knsboost.nl  en op de wedstrijddag bij de 

scheidsrechter of telefonisch  wedstrijdsecretaris 06 25 59 60 52

  

 

 

mailto:baancommissie@knsboost.nl
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6. Accreditaties aanvragen Coaches en begeleiders moeten via hun eigen gewest de 

accreditaties aanvragen.  

7. Accreditaties afhalen Deelnemers, geaccrediteerde coaches en begeleiders kunnen vanaf 

vrijdag 6 februari 16.00 uur de accreditaties afhalen bij de 

Informatie/deelnemersbalie   

De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen.

   

8. Teamleiders bijeenkomst Er is een teamleiders bijeenkomst met gelijk loting junioren A op 

vrijdag 6 februari om 13:00 uur, aansluitend aan de ochtend training 

van 12:00 tot 12:45 uur in het Sportcomplex “De Scheg” in 

vergaderzaal  place Ocean 2.  

9. Loting Over lotingen zie programma in hoofdlijnen  

10. Trainingsfaciliteiten Maandag 2 februari 18:30 – 19:45 uur                                                           

Dinsdag 3 februari 19:30 – 20.45 uur                                          

Woensdag 4 februari 18:30 – 19:45 uur  

 Training op bovengenoemde dagen eerst aanmelden via email: 

baancommissie@knsboost.nl (Op bovengenoemde trainingsblokken  

worden ook door andere rijders getraind) 

 Vrijdag 6 februari 12:00 – 12:45 uur, alle categorieën NK rijders,   

tevens mogelijkheid voor proefstart 

11. Kleedkamers                        2 heren kleedkamers en 1 dames kleedkamer.   

12. Medische verzorging           Er is een arts en EHBO aanwezig tijdens de wedstrijden:                          

                                                                         

13. Antidoping testen Op elke wedstrijddag kunnen antidopingcontroles worden uitgevoerd. 

Iedere deelnemer dient dagelijks voor vertrek te controleren of hij/zij 

wel of niet op de lijst staat voor een eventuele antidoping controle. 

Deze lijst hangt bij de ingang van iedere kleedkamer. 

14. Gebruik coach zone Conform het huidige wedstrijd reglement Langebaan 

15. Gebruik middenterrein Alleen voor deelnemers, coaches en begeleiders met accreditatie 

16. Warming-up faciliteiten Het plaatsen van fietsen ( warming–up/cooling down) is mogelijk  bij 

de speelpool (bereikbaar via tunnel) op de aangegeven plaatsen 

langs het hek en bij de spinning- fietsen bij de aanmelding 

deelnemers.  

17. Inrijden Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om zich op het ijs te 

begeven tijdens de baanverzorging 

 



 NK Junioren allround, afstanden en mass.start 
 
 6, 7 en 8 februari  2015 
 
 Kunstijsbaan De Scheg, Deventer 
 

 

18. Huldigingen Huldigingceremonieën vinden direct na iedere verreden afstand 

plaats. Gaarne uw medewerking om de betrokken winnaars (1
ste

, 2
e
, 

en 3
e
) van een afstand hierop te wijzen en zich beschikbaar te 

houden. De huldiging is tegenover de “heren” kleedkamers, te 

bereiken via de tunnel. 

19. Uitslagverstrekking Circa 20 minuten na de wedstrijd is de uitslag beschikbaar bij de 

infobalie en op internet  

20. Protocolverstrekking De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd 

beschikbaar zijn op de  NK-junioren site en  www.knsboost.nl. .  

21. Wedstrijdpak en reclame De deelnemers worden verzocht om via de link     

http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/ zich op de  hoogte 

te stellen van de reglementen betreffende het aanbrengen van 

sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en presentatiekleding. Indien geen 

sponsorverklaring is ingediend of als de aanvraag is afgekeurd, zullen 

scheidsrechters en juryleden handelen in overeenstemming met het 

reglement. De licentiehouder dient de logo’s voor de start af te 

plakken en krijgt een waarschuwing. 

 Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik 

mogen maken van het nationale wedstrijdpak. 

22. Gewijzigde reglementen Tijdens het in juni 2014 gehouden ISU-congres te Dublin zijn er talrijke 

wijzigingen m.b.t. de reglementen bekrachtigd. Raadpleeg hiervoor 

http://knsb.nl/files/2014/10/Internationaal-reglement-specifieke-

bepalingen-hardrijden-langebaan.pdf    De onderstrepingen geven de 

wijzigingen weer. 

Ook bijgevoegd veiligheidsregels van de mass.start  art.253.4.ix: 

23. Adres ijsbaan IJsbaan De Scheg                                                                                       

Piet van Donkplein 1                                                                               

7422 LW Deventer                                                                     

Telefoon: 0570-659777                                                                

Website: www.sportbedrijfdeventer.nl 

24. Parkeren bij de ijsbaan Er zijn openbare parkeerterreinen nabij de IJsbaan. Parkeren is gratis  

25. Overnachtingen  Lijst van mogelijke overnachting adressen in de nabijheid van de 

ijsbaan: 

Postillion Hotels     T +31 (0) 570 – 624 022 

E hotel.deventer@postillionhotels.com                                                                                                   

Speciale aanbieding voor rijders NK junioren 

Hotel Royal BV Brink 94 - 7411 BZ Deventer 

T. 0031 (0)570 - 61 18 80 

E. info@royal-deventer.nl 

http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
http://www.sportbedrijfdeventer.nl/
mailto:hotel.deventer@postillionhotels.com
mailto:info@royal-deventer.nl


 NK Junioren allround, afstanden en mass.start 
 
 6, 7 en 8 februari  2015 
 
 Kunstijsbaan De Scheg, Deventer 
 

 

Hostel Gorssel, Dortherweg 34 

7216 PT Kring van Dorth (Gemeente Lochem) 

tel+31 (0)573 431 615 

E. gorssel@stayokay.com 

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

vermeld kunnen gericht worden aan het OC contactpersoon OC: 

Marjel Daggenvoorde, e-mail: marjel@knsboost.nl,                       

telefoon 06 83 21 86 40     

27. Betrokken officials: scheidsrechters junioren A  Loretta Staring en Henk Laan (ass.)  

scheidsrechters junioren B Teije Wolbers en Suzan v.d.Belt (ass) 

scheidsrechters junioren C Frank Zwitser en Jan Depping (ass) 

 Starters junioren A  Wim v. Biezen en Harrie Janssen  

starters junioren B  Peter v. Muiswinkel en Wim v. Biezen  

starters junioren C  Wim v. Biezen en Peter v. Muiswinkel 

 Waarnemer scheidsrechters Jacques de Koning                 

waarnemer starters  Wim Boerdijk 

28.  Vervoer: Trein: De kunstijsbaan de Scheg ligt naast NS station   

Deventer-Colmschate  (3 minuten lopen naar de ijsbaan) 

                                                                                    

Bus: Stadsbussen lijn 5,6 en 160 stoppen bij de Scheg                  

                                                   Auto: Vanaf de A1 neemt u afrit 24 Deventer-oost/Schalkaar.           

Daarna volgt u richting Bathmen (bordjes De Scheg) 

 

 

 

mailto:gorssel@stayokay.com
mailto:marjel@knsboost.nl
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Mass.start  Veiligheid van deelnemers  
 

Nadere invulling van art. 253.4.ix  
 
 Het is verplicht de volgende kleding en uitrusting te dragen:  
Helm, bescherming van de handen, scheenbeschermers, 
enkelbeschermers, kleding die armen en benen bedekt. Het wordt 
sterk aanbevolen om snijvaste kleding en uitrusting te dragen. Ook 
wordt het dragen van nekbescherming aanbevolen. 
 
Uitvoering schaatsen en messen: 
De buizen moeten gesloten zijn, het voorste en achterste deel van het 
blad moet worden afgerond met een straal van minimaal 1 cm      
(munt € 0,10). 
Bij niet of onvolledige naleving van deze veiligheidseisen legt de 
hoofdscheidsrechter een startverbod op aan de betreffende 
deelnemers(s). 

 
 


