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Informatiebulletin  
Versie 12 december 

 

Organisatiecomité 

 

Het Organisatiecomité (OC) is gevestigd in Thialf, Pim Mulierlaan 1, 8443 DA  
Heerenveen. 
 
Op vrijdag 15 december is het OC-kantoor gevestigd in de Persruimte, op de 1e etage 
van het IJsstadion, gelegen boven de Zamboni in- en uitgang. 
Openingstijden:  
Vrijdag 15 december:  15.30u t/m 17.00u 
Op zaterdag en zondag, 16 en 17 december, in de jurykamer op de 2e verdieping. 
 

Telefoon 06-54338556 

Emailadres oc.thialf@knsb.nl 

Correspondentieadres Postbus 500, 8440 AM  Heerenveen 
  
Het OC is als volgt samengesteld: 

KNSB Jan Bolt 

Projectleiders Syco Fennema 

 Ale Woudstra 

Algemene zaken Yanna de Vries – van Tol 

Penningmeester Willeke van Benthem 

Accreditaties Daan Bruining 

Competitiemanager Harry Koch  

Wedstrijdsecretaris Siep Luinenburg 

Jury coördinator Onno Kloosterboer 
 

  

1. Informatie 
 

Alle relevante info omtrent het KPN NK-Junioren  is te vinden via de event-site: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2017/12/kpn-nk-junioren-2018-b-a-sprint-
lange-afstanden-teamsprint/ 
De wedstrijden zullen te volgen zijn via een live-stream.  
Een link daarnaar toe is te vinden op de site. 
 
Via Twitter met hashtag: #kpnnkjunioren 
Op Facebook via de evenement-pagina: 
https://www.facebook.com/events/194105184485883/ 
 

2. Deelname De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de sectie 
Langebaan van de KNSB. 
De deelnemers dienen zich voor dinsdag 12 december 18.00 u. in te schrijven c.q. af 
te melden via https://inschrijven.schaatsen.nl/. 
Na sluiting dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris van het OC, Siep 
Luinenburg, SportExpertThialf@gmail.com of 06-51352507. 
 

Op wedstrijddagen bij de wedstrijdsecretaris (in de ET/jurykamer) of bij de 
scheidsrechters. 
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3. Teambegeleiders/ 
Coaches- bijeenkomsten en 
lotingen 
(gewijzigd t.o.v. versie 8 
december) 

Vrijdag 15 december kunnen de teams zich melden tussen 15.30u en 17.00u in de 
Persruimte om hun bescheiden in ontvangst te nemen. 
Vervolgens wordt om 17.00 u ook daar de teamleiders/coaches bijeenkomst 
gehouden gevolgd door de loting voor de 1e wedstrijddag. 
 
Op zaterdag om 10.30u en zondag om 14.30u zal in de Persruimte de 
teamleaders/coaches bijeenkomsten worden gehouden.  
Daarop volgend zal ook de loting(en plaatsing) plaatsvinden. 

  

4. Tijdschema’s De voorlopige actuele tijdschema’s zijn te vinden op de site. 
Per dag wordt een definitief tijdschema gedistribueerd.  
Elke dag in een andere kleur. 

  

5. Gebruik warming-up 
faciliteiten en Skaters 
lounge en extra 
trainingsmogelijkheiden 

 
 

Deelnemers kunnen gebruik maken van de kracht- en fitnesshal op de tweede etage 
aan de westkant (spoorzijde) van Thialf. Dit wordt aangeboden door het CTO 
Heerenveen. De hal is bereikbaar via de tunnel die ook naar het middenterrein leidt 
en dan met de trap of lift omhoog en naar beneden.  
Tevens kan gebruik worden gemaakt van de Skaters Lounge, vlak bij de kracht- en 
fitnesshal. 
 
Een extra trainingsopties zijn er op de selectie-uren op donderdag en vrijdag van 
17.45 tot 18.45u. Opgave bij Rianne Hospes via: rianne@gewestfryslan.nl 
Op donderdag voor deelnemers NK Sprint tot het vol is,  indien nog ruimte ook open 
voor de deelnemers lange afstanden.  
Op vrijdag voor deelnemers lange afstanden tot het vol is en indien er nog ruimte is 
ook open voor de deelnemers NK Sprint. 
 

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 een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt bij de kleedkamers. 
 
LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd kunnen 
worden! 
 

7. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is EHBO aanwezig. 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is  
Ziekenhuis De Tjongerschans 
Thialfweg 44, Heerenveen 
Tel. 0513 – 685685 
 

8. Fysio en massage Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn een fysio en masseur aanwezig voor de 
deelnemers. De fysio en masseur is te vinden nabij de kleedkamers. Deze faciliteit 
wordt verleend door Fysio Gorredijk  (kosten bedragen 5 euro per behandeling). 
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9. Huldigingen  Zie tijdschema per dag waarin de huldigingsmomenten zijn vermeld. 
Gaarne medewerking van de nummers 1 t/m 3 per afstand en eindklassement om 
tijdig en representatief bij de huldiging te verschijnen. 
 

10.  Protocolverstrekking De protocollen zullen na afloop van de wedstrijden in pdf-formaat beschikbaar zijn 
op de event-site. 
 

11.  Betrokken officials Scheidsrechter Dames 
Scheidsrechter Heren 
 

Jan Depping 
Berri de Jonge 

 Ass scheidsrechter Dames 
Ass. scheidsrechters Heren 
 

Tim Geraerds 
Wycher Bos 

 Starter Junioren A - Dames Wim van Biezen 

 Starter Junioren A - Heren Raymond Micka 

 Starter Junioren B - Dames Raymond Micka 

 Starter Junioren B - Heren Wim van Biezen 

   

 Waarnemer KNSB scheidsrechters Hanjo Heideman 

   

 Competitiemanager Harry Koch (06-42451251) 
H.Koch@KNSB.nl 

   

 Wedstrijdsecretaris Siep Luinenburg (06-51352507) 
SportExpertThialf@gmail.com 

   

12.  Accreditaties Deelnemers of hun coaches/begeleiders kunnen vanaf vrijdag 15 december 15.00u 
de accreditaties voor hun teams en overige informatie afhalen in de Persruimte op 
de 1e verdieping van Thialf.  
De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen en zijn nodig om op 
het middenterrein te komen. Controle vindt hierop plaats. 

  

13.  Kleedkamers De kleedkamers (2 voor dames en 2 voor de heren) zijn aan oostzijde (Hoofdingang 
zijde) op de begane grond voorbij de receptie. 

  

14.  Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 
(gewijzigd t.o.v. versie 8 
december) 

De deelnemers worden verzocht om via de link  https://knsb.nl/wp-
content/uploads/sites/98/2017/10/Reglement-Sponsoring-en-Reclame-KNSB-30-
september-2017.pdf zich op de hoogte te stellen van de reglementen betreffende 
het aanbrengen van sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en presentatiekleding.  
 

15. Tijdwaarneming 
Teamsprint  

De tijdwaarneming bij de Teamsprint zal mede door middel van transponders 
worden geregistreerd. Deze worden voor aanvang van dit onderdeel verstrekt, zijn 
verplicht te dragen (verantwoordelijkheid van de deelnemer) en dienen na afloop 
van de betreffende wedstrijd weer te worden ingeleverd.  
Plaats van uitgifte en inname is op het binnenterrein. 
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16. Facilitaire 
Ondersteuning en 
rondleidingen 

 Skaters Corner Thialf heeft in de hal een materiaalman aanwezig om bij 
technische problemen met het schaatsmateriaal te ondersteunen zoals slijpen, 
herstellen van een kapotte veer enz.  

 Tijdens alle wedstrijddagen hebben bezoekers de mogelijkheid om zich in te 
schrijven voor een rondleiding door een van de twee vrijwilligers die 
rondleidingen verzorgen in het Thialf. Voor tijden en inschrijven kun je terecht 
bij de receptie van Thialf in de hal. 

 Voor trainers en coaches is er koffie en thee beschikbaar in het Klûnplak café. 
Deze is gevestigd naast het restaurant in de Entree hal. 

 

17. Programma  
in hoofdlijnen 
(gewijzigd t.o.v. versie 8 
december) 

Vrijdag  15 december 17.00u t/m ± 22.10u 

 17.00u Teambegeleiders/coaches meeting Persruimte 1e verdieping 

 + Loting 1e dag (vrijdag afstanden) 

 19.00u Warming up 

 19.45u B + A junioren: 1e 500m – 1e 1000m 
 

Zaterdag 16 december 10.30u t/m 16.30u en 19.00u t/m ± 22.15u 

 10.30u Teambegeleiders/coaches meeting Persruimte 1e verdieping 

 + Loting/plaatsing zaterdag afstanden 

 13.00u Warming up 

 13.45u B + A junioren: 2e 500 m  

 15.10u B + A junioren: 2e 1000 m 

 16.30u onderbreking tot 19.00u 

 19.00u Warming up 

 19.45u Team Sprints B + A junioren   

 21.05u A junioren 3000m 
 

Zondag 17 december 14.30u t/m ± 20.10u 

 14.30u Teambegeleiders/coaches meeting Persruimte 1e verdieping 

 + Loting zondag afstanden 

 17.00u Warming up 

 17.45u B junioren 3000m  

 19.06u A Junioren 5000m 
 

18. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen 
gericht worden aan het OC. 

 
Namens het OC-Thialf 
Siep Luinenburg 
Wedstrijdsecretaris 


