
1.

10 december 2016 tot:

2.

3.

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: zetting op basis van klassement HC1 plaats: Jurykamer tijd: 16:15 uur 

dag 2: zetting op basis van klassement HC1 plaats: Jurykamer tijd: 16:15 uur 

8.

datum: vrijdag 9 december tijd van: 17:15 uur tot: 18:15 uur 

dag 1: 10 december 2016 van: 17:30 tot: 17:50

dag 2: 11 december 2016 van: 17:30 tot: 17:50

9.

10.

11.

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2016/11/Plaatsingsschema-nationaal-senioren-seizoen-16-17-versie-17112016.pdf

Geluidsdragers

Informatiebulletin

Organisatiecomité

11 december 2016

http://www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg/adres/

m.zweverink@hotmail.nl 

Datum van:

Webadres:

Adres:

Bert Visser

Holland Cup 2, tevens selectie NK afstanden 
de Scheg 

06-22 77 72 23 Marian Zweverink / 06-83218640 Marjel Daggenvoorde (na 19:00 uur) 

Wedstrijd:

IJsbaan:

Telefoon:

E-mail adres:

namens het SBLKB: Rieks van Lubek

Jurre Kranenborg 

Voorzitter:

Secretaris: Marian Zweverink 

Scheidsrechter(s):

Waarnemer:

Marjel Daggenvoorde 

Marijke Goeree

Berna Smeenk 

Marijke Goereenamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

Wil Schildwacht bij de heren en Suzan van den Belt bij de dames 

Starter(s):

Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:  https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Inrijden

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

Gebruik Coaching-zone

Lotingen

Aanmelden vanaf 2 uur voor de wedstrijd tot 30 minuten voor de wedstrijd door de rijder zelf of de trainer. Voor  afstandskampioenschappen  en  de  bijbehorende  landelijke  

selectiewedstrijden  geldt  dat  ingeschreven  c.q.  afgemeld  dient  te  worden  per afstand. Indien  een  deelne(e)m(ster)er  zonder zich te hebben afgemeld niet aan de start 

verschijnt op een afstand, zal deze ook op eventueel andere afstanden bij dezelfde wedstrijd niet meer kunnen starten. Bij herhaling kan schorsing voor een volgende wedstrijd 

volgen, dit uitsluitende ter beoordeling van het SB. 

Trainingsfaciliteiten:

Voor de training van 9 december moeten rijders zich aanmelden via deventerbaankaarten@gmail.com De fietsen worden geplaatst naast de spinningbikes bij de 

ingang van de tunnel. De doorgang naar buiten dient vrijgehouden te worden, dit is een nooduitgang. 

Op het middenterrein de 40 x 60 kunnen de coaches wachten. 

06-83218640 Marjel Daggenvoorde 

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

Warming up/Cooling down faciliteiten

Op basis van:

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

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

17:15 uur 

10-12-2016 en 11-12-2016

Piet van Donkplein 1, 7422 LW Deventer

Peter van Muijswinkel bij de heren en Raymond Micka bij de dames

Betrokken officials

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

Anti-doping testen

Leden:

Marijke Goeree

geen 

Ingang van de tunnel op de ijsbaan. 

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Aanmelden/afmelden

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:

Deelname

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. 



12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

dames 500

heren 500

dames 1500

heren 1500

dag 2: categorie afstand

dames 1000

heren 1000

dames 3000

heren 5000

14.

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

18:15 uur 

EHBO:

Medische verzorging

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Routebeschrijving

Plattegrond 

Programma

Vanaf de A1 neemt u afrit 24 Deventer-Oost/ Schalkhaar. Daarna volgt u de borden voor Sportcentrum de Scheg (richting Bathmen). 

18:15 uur 

Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE te Deventer Ziekenhuis:


