
 

KPN NK Shorttrack Junioren 

17 - 18 maart 2018 

De Vechtsebanen in Utrecht  

 

 

 

Informatiebulletin 

KPN NK Shorttrack Junioren 

 

Organisatie 

 

 

Vanuit de KNSB 

Ellen Reijmer 

Sandra Vrakking 

Sectiebestuur shorttrack 

 

Vanuit de SVU 

Marica Bakker  

Koen de Boer 

Merel Kanters  

Monique Schoonhoven 

Reinier Pols  

 

Emailadres KNSB 

Emailadres SVU 

 

wedstrijdorganisatie@knsb.nl 

wedstrijdorganisatieshorttrack@gmail.com  

 

Correspondentieadres 

KNSB – Utrecht 

Postbus 11084, 3505 BB Utrecht 

 

Contactpersoon 

wedstrijddagen 
Marica Bakker: (0)6 - 52 66 25 69 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdinformatie over het KPN NK Shorttrack Junioren vind je op 

www.schaatsen.nl/kalender/2018/3/kpn-nk-shorttrack-junioren/  

 

 

 

1. Online inschrijven  

(en uitschrijven)  

 

Deadline: 

dinsdagmiddag  

6 maart 12.00 uur 

Als je je hebt gekwalificeerd voor het KPN NK Shorttrack Junioren (of de 

time trial mag rijden) dan ontvang je een persoonlijke uitnodiging per 

mail.  

 

Heb jij een uitnodigingsmail ontvangen? 

● Bevestig dan je deelname via de inschrijflink in de mail.  

Let op, dit kan tot uiterlijk dinsdag 8 maart 2018 12.00 uur. Zonder 

online inschrijving wordt je naam niet opgenomen in de definitieve 

deelnemerslijst!! 
● Controleer je inschrijving meteen daarna via 

https://inschrijven.schaatsen.nl en check of je inderdaad op de 

(online) deelnemerslijst staat. Na 8 maart 12.00 is de inschrijving 

definitief gesloten en valt daar niets meer aan te veranderen! 
 

 
Versie: 27-02-2018   

 

  

 

mailto:e.reijmer@knsb.nl
mailto:e.reijmer@knsb.nl
mailto:wedstrijdorganisatieshorttrack@gmail.com
http://www.schaatsen.nl/kalender/2018/3/kpn-nk-shorttrack-junioren/
https://inschrijven.schaatsen.nl/


 

KPN NK Shorttrack Junioren 

17 - 18 maart 2018 

De Vechtsebanen in Utrecht  

 

 

In het geval je geen deel kan/wil nemen aan het KPN NK Shorttrack 

Junioren, kun je de uitnodigingsmail als niet verzonden beschouwen en 

word je niet opgenomen op de definitieve deelnemerslijst. 

 
2. Afmelden (ná 

inschrijving) 

 

Heb je je ingeschreven voor het NK en blijk je door onvoorziene 

omstandigheden toch niet mee te kunnen doen?  

 

● Meld je dan zo snel mogelijk af via de link in de bevestigingsmail die je 

hebt gekregen na je inschrijving. 
● Stuur daarnaast een mail naar de wedstrijdleider, 

Harriet@shorttrackjury.nl  
● Op de wedstrijddagen zelf kun je je persoonlijk afmelden bij de 

wedstrijdleider. 
 

3. Trainingsfaciliteiten  Er zijn geen trainingsmogelijkheden op de dagen voor de wedstrijden. 

 

4. Warming-up 

faciliteiten 

 

Voor de warming-up kun je gebruik maken van de spinningfietsen. Deze 

staan op de bovenring.  

5. Anti-doping  Op de wedstrijddagen kunnen anti-dopingcontroles worden 

uitgevoerd.Zorg voor een geldige legitimatie.  

 

6. Medische verzorging Er is een eerste hulppost op de baan. Daarnaast zijn een arts, een 

verpleegkundige en 2 EHBO’ers aanwezig. 

 

7. Huldiging  Direct na afloop van de race vindt de huldigingsceremonie plaats op het 

ijs. Heb jij een plek in de top 3 veroverd? Dan blijf je natuurlijk in de 

buurt zodat je snel het ijs weer op kunt voor de huldiging.  

 

De allround huldiging vindt zondag plaats na afloop van de relay.  
 

8.  Protocol Het protocol (uitslagen) is na afloop van de wedstrijd te vinden op: 

http://www.schaatsen.nl/kalender/2018/1/kpn-nk-shorttrack/ en 

www.shorttrackonline.info. 
 

9. Infodesk Meld je op de (eerste) wedstrijddag aan bij de Infodesk van de 

wedstrijdorganisatie.  

 

De desk is de hele dag geopend voor vragen & ondersteuning:  

● Zaterdagochtend: 08.00 – 15.00 uur => ingang van de hal 
● Zaterdag namiddag: 15.00 – 18.00 uur => in het KNSB-café 
● Zondag: 08.00 – 18.00 uur => in het KNSB-café 
 

10. Aanmelden rijders & 

helmcaps 

Op de (eerste) wedstrijddag krijg je een helmcap in bruikleen bij de 

Infodesk. Lever je die daar achteraf ook weer in? Zo niet dan brengen we 

Eur 25,- bij je in rekening. Dank alvast voor je medewerking!  
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11. Toegang tot het 

stadion  

 

Accreditatie is niet van toepassing 

 

12. Kleedkamers 

 

De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers en hun 

coaches.  

 

13. Fruit & water  Voor de deelnemers is er (gratis) fruit en water beschikbaar.  

 

14. Lunch & diner  Jij (en je familie/vrienden) kunt op de wedstrijddagen gebruik maken van 

een speciaal dinerbuffet in het KNSB-café:  

● Zaterdag: pastabuffet met salades, stokbrood met pesto, kwark en 

fruit 
● Zondag: Hollands stamppotbuffet 
 

Prijs: 12,50 euro per maaltijd, exclusief drankje.  

 

Wil je gebruik maken van het buffet? Geef dit dan vooraf aan via de 

mail! Stuur een mail naar wedstrijdorganisatieshorttrack@gmail.com en 

geef aan hoeveel buffet-vouchers je wil kopen en voor welke dag. 

Vermeld ’buffet’ in de onderwerpregel. Op de dag zelf betaal je deze 

vouchers bij de Infodesk.  

 

Dankjewel alvast, dit maakt het gemakkelijker voor de inkoop (en het 

laag houden van de prijzen! 

 

15. Koffie & thee Rijders en hun ouders/familie kunnen koffie en thee kopen tegen een 

gereduceerde prijs in het KNSB-café: € 1,50. Hiervoor ontvang je een 

armbandje bij de inschrijfbalie. 

 

16. Wedstrijdpak en 

reclamelogo’s 

Via de volgende link 

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2017/10/Reglement-Sponsor

ing-en-reclame-KNSB-30-september-2017.pdf 

kun je het reglement vinden betreffende het aanbrengen van 

sponsorlogo’s op wedstrijdpak en presentatiekleding. 

 

Daarnaast hierbij het Communiqué 8, waarbij wordt aangegeven bij welk 

type wedstrijd je welke kleding kan/moet dragen, zie: 

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/09/Shorttrack-Commu

nique-08-Kledingvoorschriften-revisie-0.pdf 

 

 

17. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

 

 

18. Hotelaanbieding 

Zodra het programma bekend is, kun je het vinden op:  

https://www.schaatsen.nl/kalender/2018/3/kpn-nk-shorttrack-junioren/ 

 

Let op! De tijden kunnen gaandeweg nog veranderd worden. Check het 

programma dus nog voor aanvang.  

 

Voor de deelnemers aan het shorttrack evenement heeft Hotel Mitland 

Utrecht (www.mitland.nl) het volgende aanbod. 
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Mitland is een 4-sterren hotel aan de rand van Utrecht (oost), nabij het 

centrum en ongeveer 10 minuten van de ijsbaan (met de auto).  

 

Een kamer is er voor € 60.00 per nacht op basis van een Superior kamer.  

Driepersoonskamers zijn beschikbaar vanaf € 97.00 per overnachting. 

Je kunt daarbij gratis gebruik maken van faciliteiten als een zwembad, 

sauna, stoombad en fitness.  

 

De prijs is exclusief uitgebreid ontbijtbuffet & stadsbelasting. Ontbijt kun 

je toevoegen aan de boeking voor € 16.00 per persoon. Parkeren kost € 

5.20 per overnachting. Bij boeking dient voor dit tarief de volgende code 

te worden doorgegeven ST2018. 

 

Informeer naar de verdere mogelijkheden en prijzen bij Hotel Mitland.  

 

Reserveren kan via de reserveringsafdeling van Hotel Mitland op 030 - 

271 58 24 of via info@mitland.nl (deze tarieven zijn niet boekbaar via 

de website of internet).  

  
19. Parkeren  Parkeren kan:  

● in de omgeving van de Vechtsebanen (gratis) 
● in de parkeergarage (€ 1,25 p/h; de betaalautomaat staat in de 

parkeergarage)  
 

Let op! Parkeer NIET op het terrein van David Loyd (dit is nl. gesloten ’s 

avonds).  

 

20. Sportmassages Go Fysiotherapie & Sportrevalidatie biedt tijdens het NK sportmassages 

aan voor € 10,- per keer.  

 

21. De Vechtsebanen De Vechtsebanen 

 

Mississippidreef 151, 3565 CE  Utrecht 

(0)30 - 262 78 78 

 

www.vechtsebanen.nl 

 

22. Routebeschrijving VANUIT AMSTERDAM 

1. De snelweg A2 volgen (Amsterdam -Utrecht) 

2. De afslag Ring Utrecht / Maarssen nemen. 

3. Aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf. 

4. Ca. 5,5 km de weg volgen tot aan de rotonde. 

5. Op de rotonde rechtsaf richting industrieterrein Overvecht 

(Franciscusdreef). 

6. Bij het 2e stoplicht gaat u rechtsaf (Mississippidreef). 

7. U neemt de 2e straat links. Aan het einde van dit straatje treft u rechts 

de parkeergarage van De Vechtsebanen aan. 

8. Vanuit de parkeergarage volgt u de borden met zalencentrum. 
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VANUIT HILVERSUM 

1. De snelweg A27 volgen richting Utrecht. 

2. De afslag Ring Utrecht / Maarssen nemen. 

3. Op het einde van de afslag (1e rotonde) rechtsaf, de borden Maarssen 

/ Amsterdam volgen. 

4. De volgende (2e) rotonde rechtdoor, de borden richting Maarssen / 

Amsterdam blijven volgen. 

5. Op de 3e rotonde linksaf richting industrieterrein Overvecht 

(Franciscusdreef). 

6. Bij het 2e stoplicht gaat u rechtsaf (Mississippidreef). 

7. U neemt de 2e straat links. Aan het einde van dit straatje treft u rechts 

de parkeergarage van De Vechtsebanen aan. 

8. Vanuit de parkeergarage volgt u de borden met zalencentrum. 

 

VANUIT AMERSFOORT 

1. De snelweg A28 volgen richting Utrecht. 

2. Bij het knooppunt Rijnsweerd afslag Utrecht – Noord / Hilversum 

nemen. 

3. De A27 volgen. 

4. De afslag Ring Utrecht / Maarssen nemen. 

5. Op het einde van de afslag (1e rotonde) richting Maarssen / 

Amsterdam volgen. 

6. Volgende (2e) rotonde rechtdoor, de borden richting Maarssen / 

Amsterdam blijven volgen. 

7. Op de 3e rotonde linksaf richting industrieterrein Overvecht 

(Franciscusdreef). 

8. Bij het 2e stoplicht gaat u rechtsaf (Mississippidreef). 

9. U neemt de 2e straat links. Aan het einde van dit straatje treft u rechts 

de parkeergarage van De Vechtsebanen aan. 

10. Vanuit de parkeergarage volgt u de borden met zalencentrum. 

 

VANUIT DEN HAAG 

1. De snelweg A12 volgen (Den Haag - Arnhem). 

2. Op het knooppunt Oudenrijn afslag Utrecht /Amsterdam nemen (A2). 

3. De A2 volgen tot afslag Ring Utrecht /Maarssen, deze afslag nemen. 

4. Aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtsaf richting Utrecht 

- Noord N230). 

5. Ca. 5,5 km de weg volgen tot aan de rotonde. 

6. Op de rotonde rechtsaf richting industrieterrein Overvecht 

(Franciscusdreef). 

7. Bij het 2e stoplicht gaat u rechtsaf (Mississippidreef). 

8. U neemt de 2e straat links. Aan het einde van dit straatje treft u rechts 

de parkeergarage van De Vechtsebanen aan. 

9. Vanuit de parkeergarage volgt u de borden met zalencentrum. 

 

22. Openbaar vervoer  ● Stadsbus lijn 1 vanaf Station Utrecht Overvecht 
Richting Overvecht, uitstaphalte Vechtsebanen. 
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● Stadsbus lijn 3 vanaf Centraal Station Utrecht, Bushalte CS 

Jaarbeursplein 
Richting Zuilen, uitstaphalte Franciscusdreef  

(langs de Leenbakker, eerste links en daarna rechtsaf. Ongeveer 3 

minuten lopen.) 

 

23. Vragen?  Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail de Organisatie Commissie dan 

even. wedstrijdorganisatieshorttrack@gmail.com. We helpen je graag 

verder!  

 

 

 

 Het KPN NK Shorttrack Junioren 2018 is powered by  
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