
 

 
 

 
 
 

 

KPN NK JEUGD Marathon  

zaterdag 11-02-2016 Den Haag 

 
Routing deelnemers en toeschouwers 

 
De deelnemers en toeschouwers komen via de hoofdingang (via de brug) 

de Uithof binnen. Aan het einde van de kassabalie gaan de deelnemers en 
eventueel 1 ouder per deelnemer linksaf door een gang naar de zaal voor 

de inschrijving van de deelnemers. Voor deze zaal bevindt zich een trap, 

die de deelnemers dienen te nemen om naar de kleedkamers en naar de 
400m ijsbaan te gaan.  

 
De toeschouwers gaan aan het einde van de kassabalie rechtdoor naar de 

400m baan en kunnen dan plaatsnemen op de zittribunes (daarvoor 
dienen zij een volle ronde rond de 400m baan af te leggen) of langs de 

boarding (niet langs de boarding bij de zittribunes).  
 

De routing voor de deelnemers en toeschouwers wordt door middel van 
bordjes aangegeven. 

 
Kleedkamerindeling  

Voor de locatie van de kleedkamers zie de bijgaande plattegrond 
De kleedkamerindeling is als volgt: 

 

Kleedkamer 1  Meisjes pupillen B 
Kleedkamer 2 Jongens pupillen B 

Kleedkamer 6 Jongens pupillen A 
Kleedkamer 7 Meisjes pupillen A 

 
Kleedkamer 4 Meisjes junioren C 

Kleedkamer 8 Jongens junioren C 
 

Kleedkamer 4 Meisjes junioren A 
Kleedkamer 8 Jongens junioren A 

 



 

 

 
 

 

 
Kleedkamer 6 Jongens junioren B 

Kleedkamer 7 Meisjes junioren B 
 

De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor deelnemers en trainers, dus 
geen toeschouwers (ouders) in de kleedkamers. 

 
De deelnemers worden verzocht om binnen een half uur na hun laatste 

race hun spullen uit de kleedkamer te verwijderen, aangezien de 
kleedkamers weer voor een andere categorie worden gebruikt. 

 
Toegang tot het ijs voor deelnemers 

De deelnemers dienen zich uiterlijk 10 min. voor aanvang van hun 
wedstrijd naar de daarvoor bestemde ruimte (zie de plattegrond, 

‘aantrekken schaatsen’) te begeven. Zij kunnen hier hun schaatsen 

aantrekken en mogen pas het ijs betreden als daarvoor toestemming 
wordt gegeven.  

  
Alleen deelnemers hebben toegang tot dit vak. De deelnemers worden 

verzocht zo spoedig mogelijk na hun race het vak weer te verlaten. 
 

Prijsuitreiking 
De prijswinnaars (nrs. 1, 2 en 3 per categorie) worden verzocht om zich 

op tijd te melden (5 min. voor de geplande aanvangstijd) voor de 
prijsuitreiking (zie tijdschema). De prijswinnaars dienen zich (niet op 

schaatsen) bij de krabbelbaan (zie plattegrond, ‘verzamelplaats 
prijswinnaars” ) bij de coördinator van de prijsuitreiking te melden.  

 
Restauratie voor toeschouwers en deelnemers 

Bij de krabbelbaan bevindt zich het schaatscafé, waar toeschouwers en 

deelnemers iets te eten en drinken kunnen kopen. 
Bovendien kunnen toeschouwers en deelnemers terecht in het grote 

restaurant van de Uithof op de eerste verdieping.  
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

Informatieverstrekking 
- Livestream: Alle finales van het NK evenals de wedstrijden voor de 

KPN Cup zullen live worden uitgezonden via de livestream op het 
youtube kanaal van schaatsen.nl, 

https://www.youtube.com/user/SCHAATSTV.  
Geef de link van de livestream door aan familie en vrienden die 

thuis blijven zodat thuis kunnen zien hoe je het doet. Daarnaast 
worden de beelden live uitgezonden op een groot scherm langs de 

baan en op de TV schermen in De Uithof. 
 

- Schaatsen.nl: Op www.schaatsen.nl kunt u terecht voor info, 
tijdschema, uitslagen en artikelen over het KPN NK Jeugdmarathon.  

 
- Facebook: via de Facebook pagina’s van Schaatsen.nl en 

Marathonschaatsen, blijft u op de hoogte van al het nieuws rond het 

KPN NK Jeugdmarathon. 

https://www.youtube.com/user/SCHAATSTV
http://www.schaatsen.nl/

