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Organisatiecomité 

 

 

 

 

Het Organisatiecomité (OC) is gevestigd in Sportcentrum Kardinge, 

Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen, 1e verdieping, zaal 1. 

 

De informatiebalie van het OC is geopend op: 

 

Do 27 oktober 2016 van: 15.00 uur t/m 17.00 uur zaal 3 

Vr  28 oktober 2016 van: 09.00 uur t/m einde wedstrijddag 

Za  29 oktober 2016 van: 09.00 uur t/m einde wedstrijddag 

Zo  30 oktober 2016 van: 09.00 uur t/m einde wedstrijddag 

 

E-mailadres schaatsen@houseofsports.nl 

  

  

Het OC is als volgt samengesteld: 

 

Ellen Reijmer, KNSB 

Tim Smit, KNSB 

Nicky Scheffer, House of Sports 

Patty van der Vlugt, House of Sports 

Meintje van de Ark, Gewest Groningen 

Klaas Meindertsma, Gewest Groningen 

 

 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de KNSB-CUP tevens 

selectie voor World Cups en NK afstanden tevens Mass Start 

competitie 2 is beschikbaar via 

http://schaatsen.nl/kalender2016/10/knsb-cup/langebaan 

 

 

Via Twitter via hashtag #KNSBCUP en #SCHAATSFAN 
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1. Deelname  De deelnemers en reserves aan de KNSB Cup worden persoonlijk 

uitgenodigd door de KNSB. 

Deelnemers dienen hun deelname te bevestigen c.q. af te melden 

via: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden 

 

Na sluiting dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris 

Siep Luinenburg, tel. 06-51352507 of via email aan 

s.luinenburg@KNSB.nl. 

Op wedstrijddagen bij de wedstrijdsecretaris of de scheidsrechters. 

 

  

2. Teambegeleiders/ 

Coaches- bijeenkomsten en Info-

verstrekking 

Donderdag 27 oktober kunnen de deelnemers/teams zich melden 

tussen 15.00u en 17.00 uur in zaal 3, 1e verdieping van 

Sportcentrum Kardinge  om hun bescheiden in ontvangst te nemen. 

 

Ook op donderdag 27 oktober om 17.30u zal de eerste 

teamleiders/coaches bijeenkomst worden gehouden in restaurant 

Hang-out op de 1e verdieping van Sportcentrum Kardinge. 

 

  

3. Lotingen en toelichting 

reglementen 

Op donderdag 27 oktober zal om 18.00u de loting plaatsvinden 

voor de 1e wedstrijddag, vrijdag 28 oktober. 

Ook op vervolgdagen vindt daar de loting plaats van de 

vervolgafstanden na 30 minuten van einde wedstrijd.  

De lotingen zullen plaatsvinden aan de hand van groepsindelingen. 

 

Voor de KNSB-cup gelden tijden van seizoen 2015-2016 en 2016-2017 
tot en met 24-10-2016.  
 

Na de loting voor de 1e wedstrijddag vindt er voor de 

teamleiders/coaches een toelichting plaats door ISU-

scheidsrechters Hanjo Heideman en Berri de Jonge van de 

reglementswijzigingen die door het ISU-congres in juni jongstleden 

zijn goedgekeurd. 

 

 

4. Trainingsfaciliteiten en 

tijdschema 

Zowel een schema met trainingstijden als het (voorlopige) 

tijdschema voor de wedstrijddagen zal via de KNSB Cup-site 

worden gepubliceerd. 

 

  

5. Gebruik warming-up 

faciliteiten 

 

 

Voor de warming-up kan gebruik worden gemaakt van de warming-

up ruimte, relaxruimte en massageruimte in Sportcentrum 

Kardinge.  Deelnemers worden geacht zelf warming-up faciliteiten 

(fietsen e.d.) mee te nemen. In Sportcentrum Kardinge zijn 

kleedkamers incl. douches aanwezig.  

  

 

6. Anti-doping  Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden 

uitgevoerd. Iedere deelnemer dient dagelijks voor vertrek te 

controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat voor eventuele 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
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anti-doping controles. Deze lijst ligt op de tafel met start- en 

uitslagenlijsten op het middenterrein. 

 

 

7. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht in de 

dokterspost in de ijshal. Tevens zal op wedstrijddagen een EHBO-

arts aanwezig zijn.  

 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is  

UMCG 

Hanzeplein 1 

9713 GZ Groningen 

Tel. 050 – 3616161 

 

 

8. Huldigingen  Er vinden alleen bij de Mass-starts huldigingen plaats. 

 

 

9.  Protocolverstrekking De protocols zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op de KNSB Cup-site. 
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10.  Officials KNSB-cup  

 Scheidsrechters Dames Wycher Bos en Jan Depping 

 Scheidsrechters Heren Frank Zwitser en Koos Stoker 

 Starters Janny Smegen, Andre de Vries, Jans 

Rosing 

   

 Waarnemer KNSB 

scheidsrechters 

Waarnemer KNSB starters 

Jan Bolt 

Matthijs de Vrijer 

   

 Competitiemanager Klaas Meindertsma (06-29283492)  

 Wedstrijdsecretaris 
 

Mass-start 

 

Scheidsrechters 

 

Siep Luinenburg (06-51352507)        

 

 

 

Dina Melis, Frank Zwitser, Loretta 

Staring, Rieks van Lubek, Jans 

Hoogeveen, Koos Feiken, Sjoerd 

Valkenburg en Hilbert Flokstra 
 

11. Accreditaties, toegang tot het 

stadion en toegangskaarten 

Deelnemers of hun coaches/begeleiders kunnen op donderdag 

tussen 15.00u en 17.00 uur de accreditaties, voor hun teams, 

toegangskaarten en overige informatie afhalen in zaal 3, 1e 

verdieping van Sportcentrum Kardinge.   

 

Voor deelnemende atleten zijn er 3 tickets per dag (waarop men 

rijdt) beschikbaar.  

Indien kaarten worden aangevraagd vóór 24 oktober a.s. kan de 

organisatie deze garanderen.  

De kaarten kunnen worden aangevraagd via een e-mail aan Thirza 

Pronk, schaatsen@houseofsports.nl.  

 

Indien men tickets wil bijkopen (indien beschikbaar) is dit mogelijk 

via de ticketverkoop-optie van schaatsen.nl. 

Men dient er rekening mee te houden dat de bijgekochte kaarten 

op een andere tribune (kunnen) zijn.  

De tickets worden per e-mail toegestuurd. 

 

De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen.  

 

  

12.  Kleedkamers In Sportcentrum Kardinge zijn er kleedkamers en een ruimte voor 

massage beschikbaar (excl. massagetafel). Er is ook een laatste 

voorbereidingsruimte voor dames en heren aanwezig in één van de 

squash hallen. Op de deuren is aangegeven aan welke groep deze 

is toegewezen. 
 

  

13.  Catering Op wedstrijddagen zullen warme en koude dranken beschikbaar 

worden gesteld in Sportcentrum Kardinge. Overige voorzieningen 

dient men zelf te verzorgen. 
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14. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal mede door middel van transponders worden 

geregistreerd.  

Deze worden per afstand verstrekt, zijn verplicht te dragen 

(verantwoordelijkheid van de deelnemer) en dienen na afloop van de rit 

weer te worden ingeleverd.  

Plaats van uitgifte en inname is op de binnenbaan (bij de trapafgang).  

        

  

15. Verplichte                     Alle deelnemers aan de Mass-start worden verzocht om zich op de hoogte                   

Veiligheidsvoorzieningen   te stellen van de verplichte veiligheidsmaatregelen die de rijders zelf   

Mass-start                           dienen te nemen.  

                                            Er worden geen ontheffingen meer verleend voor het dragen van                      

                                           Schaatspakken die niet aan de ISU eisen voldoen. Hierop wordt          

                                           gecontroleerd. Zonder goedgekeurde volledige uitrusting kunnen rijders  

                                           niet van start gaan.  

Zie https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2016/09/Bepalingen-

Mass-Start-competitie-2016-2017.pdf 

  

                   

16. Sponsoruitingen Voor het reglement Sponsoring en Reclame verwijzen wij je naar: 

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/10/Reglement-

Sponsoring-en-reclame-KNSB-01102016.pdf 

  

17. Links en 

bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Trainingstijden                 

Google Maps: 

https://www.google.nl/maps/place/Sportcentrum+Kardinge/@53.238313,

6.5957933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c9d2905dd26067:0x53c

10ff920066aed!8m2!3d53.238313!4d6.597982?hl=nl 

 

Parkeren vrijdag 

Op het reguliere parkeerterrein van Kardinge. Indien mogelijk zet de 

organisatie deel af voor sporters. 

 

Parkeren zaterdag / zondag 

Parkeerplaatsen beschikbaar op de parkeerplaats bij het Waterschap. 

 

Trainingstijden zijn te raadplegen op een separaat overzicht en te vinden 

op de evenementen-site: 

http://schaatsen.nl/kalender2016/10/knsb-cup/langebaan 

 

 

19. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen gericht worden aan het OC. 
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