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Informatiebulletin  
De Zilveren Bal 2018 - Hoofdtoernooi 

Versie 4 (19-03-2018) 
 
Contactgegevens organisatiecomité 
E-mail: Info@dezilverenbal.nl  
Telefoon: +31 0 650487883 
Postadres: Zwartsstraat 12, 8441 GH, Heerenveen 
 
Deelname 
Deelnemers en reserves worden na 1 februari 2018 persoonlijk 
uitgenodigd per email. Inschrijven kan vanaf 5 februari via 
https://inschrijven.schaatsen.nl. De inschrijving sluit op 11 maart 2018.  
 
Afmelding 
De deelnemers kunnen zich tot de sluitingsdatum van de inschrijving (11 
maart) afmelden via de link in de aanmeldbevestiging. Na sluiting van de 
inschrijving dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris van het 
OC, Siep Luinenburg, tel. 06-51352507 of via een email aan 
s.luinenburg@knsb.nl.	  
 
Op de wedstrijddag (21 maart) afmelden bij de wedstrijdsecretaris of de 
scheidsrechters.  
 
Aansprakelijkheid 
Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk 
gehouden worden voor letsel opgelopen door of tijdens deelname aan De 
Zilveren Bal.  
 
Ook kan de organisatie niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal 
& beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens De Zilveren Bal. 

Accreditaties, toegang tot het stadion 
Deelnemers kunnen hun accreditatie op 21 maart 2018 vanaf 18:00 tot 
18.45 uur ophalen in de ontvangsthal van de Elfstedenhal. De 
accreditaties dienen vervolgens zichtbaar gedragen te worden.  

Voor elk schaatsteam is er één coachaccreditatie aanwezig. Coaches 
dienen vooraf aangemeld te worden via email naar info@dezilverenbal.nl   
onder vermelding van naam & team. Niet aanmelden betekent geen 
accreditatie! Deze accreditaties zijn ook op te halen vanaf 18:00 uur.  

Toegangskaarten  
Elke deelnemer ontvangt twee gratis entreekaarten voor De Zilveren Bal. 
Deze kaarten ontvangen de deelnemers per email in de week voor het 
evenement.   
 
Kleedkamers  
Voor dames en heren is er een aparte kleedkamer. Op de 
kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
De kleedkamers zijn op vertoon van de accreditatie via de achterdeur 
toegankelijk, niet via de hal-zijde.  
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Sporterslounge 
Op het middenterrein is een sporterslounge ingericht. Hier kunnen de 
deelnemers tussen de wedstrijden door verblijven. Deze ruimte is voorzien 
van eten en drinken en van alle benodigde wedstrijdinformatie. Deze 
ruimte is alleen toegankelijk met een accreditatie.  
 
Mixed-zone 
Om in de sporterslounge te komen moet je door de mixed zone. In deze 
ruimte kun je in contact komen met je supporters en de pers. Interviews 
mogen enkel en alleen in de mixed-zone worden gegeven.  
 
Trainingsfaciliteiten 
Op dinsdag 20 maart is er de mogelijkheid voor deelnemers om te trainen 
in de Elfstedenhal in Leeuwarden van 16:00 tot 17:15. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Aanmelden moet van tevoren en kan per email aan 
info@dezilverenbal.nl.  
 
Warming-up faciliteiten  
Op de wedstrijddag is er van 18:40 tot 19:00 mogelijkheid tot inrijden.  
 
Deelnemers kunnen voor de wedstrijd een warming-up doen rondom de 
ijsbaan of op het middenterrein bij de sporterslounge. 
 
Medische verzorging 
Tijdens het evenement zal er EHBO en een sportarts aanwezig zijn. 
 
Huldigingen 
Na afloop van de herenfinale wordt er zo snel mogelijk gehuldigd. 
 
Prijzen  
De snelste heer en dame gaan naar huis met een unieke zilveren bal en er 
is voor het gehele podium prijzengeld. 
 
Loting  
Op woensdag 21 maart om 16:30 uur zal er geloot worden door het 
organisatiecomité voor de startlijst van ronde 1.   
 
Teamleidersbijeenkomst  
Er zal geen teamleidersbijeenkomst gehouden worden. 
 
Coaches  
Coaches mogen tijdens De Zilveren Bal niet op het ijs, dit geldt ook voor de 
inrijdsessie.  
 
Logorechten & wedstrijdkleding  
Nederlandse deelnemers worden verwacht in teamkleding. Buitenlandse 
deelnemers worden verwacht in nationale teamkleding. 
 
Nederlandse deelnemers worden verzocht om via de link 
http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/  
zich op de hoogte te stellen van de reglementen betreffende het 
aanbrengen van sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en presentatiekleding. 
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Betrokken officials 
Scheidsrechter heren    Dina Melis  
Scheidsrechter dames   Koos Stoker 
 
Starter heren     Jan Zwier  
Starter dames     Andre de Vries 
 
Wedstrijdleider    Johan Darwinkel 
 
Wedstrijdsecretariaat    Siep Luinenburg 
 
Wedstrijdverloop  
 
Ronde 1 33 deelnemers 12 afvallers 
Ronde 2 21 deelnemers 12 afvallers 
Halve Finale 9 deelnemers 6 afvallers  
Finale 3 deelnemers  1 winnaar 

 
Plaatsing voor ronde 2 is op basis van de tijd gereden in ronde 1. 
 
Plaatsing voor de halve finale is op basis van de tijd gereden in ronde 2. 
 
Plaatsing voor de finale is op basis van de rituitslag van de halve finales. 
De nummers 1 van elke rit gaan naar de finale. 
 
Startprocedure  
De reguliere startprocedure wordt gehanteerd. Degene die een tweede 
valse start maakt zal worden gediskwalificeerd.  
 
Opmerking: De starter is gerechtigd om bij een tweede valse start de rit 
toch door te laten gaan en de sporter na afloop van de race een 
diskwalificatie te geven, zoals vermeld in art 255.4 van het internationale 
wedstrijdreglement van de ISU.  
 
Ritindeling  
De snelst geklasseerde rijd(st)er start in de middelste baan, met de gele 
band. De tweede snelste start in de buitenbaan, met de rode band, en de 
derde snelste start in de binnenbaan, met de witte band.  
 
Gelijke eindtijden  
Bij gelijke eindtijden tussen de nummer ‘laatst geplaatst’ en nummer 
‘eerst niet geplaatst’ worden voor ronde 2 twee extra rijders toegevoegd 
en dus een extra rit. 
 
Voor de halve finale wordt bij gelijke eindtijden tussen de nummer ‘laatst 
geplaatst’ en nummer ‘eerst niet geplaatst’ gekeken naar onderlinge 
resultaat uit ronde 1.  
 
Bij gelijke eindtijden in de finale tussen de nummer één en twee, wordt er 
een skate off gereden door deze twee rijd(st)ers   
 
Tijdregistratie vindt plaats in duizendsten van seconden.  
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Overrijden 
Indien een deelnemer gehinderd wordt tijdens zijn/haar rit, kan de jury 
besluiten de deelnemer het recht te geven over te rijden. Dit zal gebeuren 
direct na de laatste rit van de eigen categorie in de desbetreffende 
ronde.  
 
Voorlopig programma  
18:00  Inschrijving open 
18:40   Inrijden 
19:00  Baanverzorging 
19:45   Start ronde 1 
20:25  Start ronde 2 
20:50  Baanverzorging 
21:10   Start halve finales 
21:50  Start finales 
22:00  Prijsuitreiking 
22:15   Afterparty  
 
Rijrichtingen  
Zie plattegrond: Rijd(st)ers die finishen glijden via de buitenste 
wedstrijdbaan uit richting de start en blijven aan de buitenzijde van de 
pionnen (oranje pijlen). Sporters die inrijden doen dit in de inrijbaan en 
binnenste wedstrijdbaan (blauwe pijlen). 
 
Oprijden naar de start 
In ronde 1 en 2 rijden sporters via de gebruikelijke kant op naar de start. 
Je meldt je voor de race in de bocht (zie plattegrond). Vanaf de halve 
finale melden sporters zich in de andere bocht en rijden vanaf de finish 
naar de start.  
 
Volg je ons al op social media? 
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