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DEELNAMEREGLEMENT TRACHITOL TRIALS 2018 
 
De Trachitol Trials staan open voor recreatieve schaatsers van 18 jaar en ouder. Licentiehouders zijn 
uitgesloten van deelname. De Trachitol Trials vinden plaats op vier verschillende banen op de dagen 
van de Trachitol Trophy - een nieuwe marathon meerdaagse voor de topdivisie marathon dames en 
heren. De kwalificatie voor de Trachitol Trials vindt op alle banen plaats waar de Sprint app actief is 
(*). Deelnemers mogen gratis blijven kijken.  
 
(*) De Sprint app werkt niet op de banen in Leiden, Dordrecht en Den Bosch en op Flevonice 
(Biddinghuizen). 
  
Hoe werkt het? 
 

- Download gratis de Sprint app van Schaatsen.nl en maak een account aan 
- Meld je aan voor de Trachitol Trials ranglijst in de Sprint app 
- Maak een keuze voor een dag/locatie om deel te nemen aan één van de vier Trachitol Trials  

(dit kan gedurende de kwalificatieperiode niet gewijzigd worden):  
o 22 november 2018 op Kunstijsbaan Breda tussen 18.00 – 19.00 uur 
o 23 november 2018 op Sports & Businesscampus de Vechtsebanen in Utrecht tussen 

18.00 – 19.00  uur 
o 24 november 2018 op IJsbaan de Westfries in Hoorn tussen 18.00 – 19.00 uur 
o 25 november 2018 op Kardinge in Groningen tussen 19.00 – 20.00 uur 

- Start met het verdienen van punten in je persoonlijke Schaatskoorts Thermometer. Deze 
punten verdien je door te gaan schaatsen en medailles in de Sprint app te behalen. 

- Zorg dat je bij de eerste  50 per locatie (50 mannen en 50 vrouwen) op de Trachitol Trials 
Ranglijst in de Sprint app komt. 

- Zie realtime of je gedurende de kwalificatieperiode van 15 oktober 2018 vanaf 08.00 uur tot 
en met 15 november 2018 tot 21.00 uur bij de eerste 50 zit en dus een uitnodiging ontvangt 
voor de Trachitol Trials. 
 

Hoe schrijf ik mij in?  

Via de Sprint app kun je je inschrijven voor de kwalificatie voor de Trachitol Trials. Daarna wijst het 
zich vanzelf en kun je beginnen met het verdienen van punten.  
NB: Om je rondetijden te kunnen meten, is een chip (Pro chip) nodig die je op verschillende manieren 
kunt verkrijgen 

Mogelijkheid Kosten Opmerking 

Schaatser bezit al Pro chip € 0 Schaatser is al actief in de schaats (of 
wieler)sport (en redelijk fanatiek). 

Schaatser huurt Pro chip 
eenmalig 

€ 2,50 Schaatser kan chip bij kassa 
deelnemende ijsbanen ophalen. 

Schaatser neemt Sprint 
maandabonnement af 

€ 6 p.m. Schaatser kan chip bij kassa 
deelnemende ijsbanen ophalen. 

Schaatser neemt Sprint 
jaarabonnement af 

€ 32,50 (€29,25 voor 
KNSB leden) 

Schaatser krijgt pro chip thuis gestuurd 
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Hoe verdien je punten voor de ranglijst en voor je persoonlijke Schaatskoorts Thermometer? 

 

Titel Omschrijving Brons   Zilver   Goud   Wat wordt gemeten? 

    Prestatie Punten Prestatie Punten Prestatie Punten   

De Sprinter Probeer iedere sessie een super snel 
rondje te rijden!  

<60.00 sec. 100 <40.00 sec. 150 <30.00 sec. 300 Snelste rondetijd per sessie 

Het groentje Lets go, schaats je eerste meters. 1 meter 10 400 meter 100 2 km 200 Totaal aantal kilometers 

PR bijter We dagen je uit voor een mooi PR! <50.00 sec. 200 <35.00 sec. 500 <25.00 sec. 800 PR rondetijd 

Gladde baantjes Kan jij een mooi gemiddelde neerzetten? <60.00 sec. 150 <45.00 sec. 200 <35 sec. 400 Gemiddelde rondetijd per sessie 

Het ijs op Schaats zoveel mogelijk sessies. 5 sessies 150 12 sessies 250 40 sessies 500 Aantal sessies 

Vroege vogel Hoe fit ben jij in de ochtend? Schaats op 
tijd en je ontvangt deze medaille. 

Voor 12:00 
uur 

50 Voor 11:00 uur 150 Voor 10:00 uur 300 Starttijd sessie 

Volhouder Maak zoveel mogelijk trainingsuren. 5 uur 200 50 uur 350 200 uur 750 Totaal aantal geschaatste uren 

Kilometervreter Schaats zoveel mogelijk kilometers. 5 kilometer 200 12 kilometer 300 500 kilometer 600 Totaal aantal kilometers 

Uithouder Hoeveel uur kan je achtereen schaatsen? 2 uur 150 3 uur 300 4 uur 500 Sessie duur 

Totaal     1210   2300   4350   
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Er zijn nu in totaal 7860 punten te behalen, maar er zullen telkens nieuwe medailles bijkomen en sommige medailles kan je ook vaker behalen.  
Door deze medailles te behalen kom jij straks bovenaan de ranglijst!  
 
Naast je stijging in de ranglijst zal ook je schaatskoorts toenemen. Jouw punten worden omgezet in schaatskoorts, 100 punten is 0,2 stijging.  
Maar let op! Iedere twee dagen neemt jouw schaatskoorts ook met 0,1 af. Dus blijf schaatsen en medailles halen.    

 
En er zijn 5 fasen waar jij je in kunt verkeren, totdat je schaatskoorts hebt.: 

0,0: Laag: Schaatskoorts is het beste te omschrijven als een toestand van opwinding, hartstocht en hoop onder de meeste 
Nederlanders. Ga dus snel schaatsen en ervaar dit gevoel! 

Kleiner dan 1,0: Normaal: Lekker hè die koude wind als je over het ijs vliegt? Blijf schaatsen en medailles halen om dat echte 
schaatskoorts gevoel te krijgen. 

Tussen de 1,0 en 2,0: Verhoging: Jouw schaatskoorts begint al te verhogen! Al een mooi PR gezet, wat jou een geweldige opwinding 
gaf? Ga zo door! 

Tussen de 2,0 en 3,0: Lichte koorts: Je krijgt al kriebels. Het gaat misschien wel gebeuren dit jaar! Blijf schaatsen en zorg dat je 
voorbereid bent. 

Tussen de 3,0 en 4,0: Matige koorts: De schaatskoorts begint te komen. Jij bent optimaal voorbereid. Jij hebt de schaatsen geslepen 
en bent getraind. Laat het maar komen! 

Tussen de 4,0 en 5,0: Hoge koorts: Hoge koorts! Voel je het al? Nog een paar medailles en punten en je hebt schaatskoorts! Ga naar 
de ijsbaan, zet aan en bereik de schaatskoorts. 

5,0: Schaatskoorts: Wauw wat een gevoel! Opwinding en hartstocht van je schaatsen tot je muts. Na al dat schaatsen heb je dat gevoel: SCHAATSKOORTS! 
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Gekwalificeerd en dan? 
 

- Je ontvangt op 16 november 2018 een bevestiging van jouw deelname aan de Trachitol 
Trials. 

- De top 5 rijders met de meeste schaatsdagen krijgen een ronde bonus in de einduitslag van 
de rondentocht. 

- Tijdens de Trachitol Trials schaats je 15 minuten; er is een aparte heren en aparte vrouwen 
trial.  

- Na alle 4 Trials worden de 8 deelnemers (4 mannen en 4 vrouwen) met de meeste ronden 
geselecteerd voor Team Trachitol op maandag 26 november 2018. 

- Samenwerking op de ijsbaan mag en loont zeker de moeite om zoveel mogelijk ronden te 
schaatsen binnen 15 minuten. 

- Tijdens de Trachitol Trials draag je ook een Prochip. 
- Je draagt een helm tijdens de Trachitol Trials (helmen zijn op locatie te leen). 
- Alle deelnemers ontvangen gratis een handige buff van Trachitol. 
- De Trachitol Trials worden onder auspiciën van de KNSB verreden.  

 
Wat kan ik winnen? 
 

- De 8 trial deelnemers (4 mannen, 4 vrouwen) met de meeste ronden na álle trials winnen 
een geheel verzorgde reis* om de Alternatieve Elfstedentocht te rijden op de Weissensee. Je 
ontvangt tevens een kledingpakket en bent daardoor teamlid van Team Trachitol. Iedere 
winnaar mag 1 reisgenoot meenemen als supporter. Op maandag 26 november 2018 
ontvangen deze prijswinnaars per email bericht. Daarnaast geeft de KNSB één wildcard weg.  

- De dagwinnaar en -winnares van elk van de vier Trachitol Trials wint een startbewijs om de 
Alternatieve Elfstedentocht te rijden op de Weissensee. Je ontvangt tevens een 
kledingpakket en bent daardoor teamlid van Team Trachitol.  

- De nummers 2 (man en vrouw) van elk van de vier Trachitol Trials wint een kledingpakket en 
kan op eigen kosten aansluiten bij Team Trachitol.  

- De dagprijzen schuiven één plek door indien de dagwinnaar zich al heeft gekwalificeerd voor 
Team Trachitol via de geheel verzorgde reis. 
 

 
*Vertrek op woensdagochtend 23 januari 2019 en terugkomst zaterdagavond 26 januari 2019. 
Inclusief busreis voor 2 personen van Nederland naar Weissensee en vice versa, 2-persoons kamer, 
ontbijt + diner voor 2 personen, vervoer van en naar hotel en Weissensee voor 2 personen en 1  
startbewijs voor Alternatieve Elfstedentocht op vrijdag 25 januari 2019.  
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Voorwaarden teamlid Team Trachitol 
 

1. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

2. Een gewonnen prijs is niet om te zetten in geld. 

3. Er zijn geen afwijkingen van het reisschema mogelijk. 

4. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar.  

5. Deelnemers en reisgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een 

reisverzekering. 

6. De KNSB sluit voor alle deelnemers een Schaatsongevallenverzekering af.  

7. Het dragen van een helm tijdens de Alternatieve Elfstedentocht is verplicht.  

8. Teamleden geven bij deelname nadrukkelijk toestemming om foto- en videomateriaal 

(waarbij deelnemer herkenbaar is) door Trachitol® en Schaatsen.nl openbaar te maken.  

9. Tijdens het schaatsen van de Alternatieve Elfstedentocht is het verplicht om de Team 

Trachitol kleding (broek, jack, handschoenen) te dragen. Muts en buff naar eigen wens. 

10. Teamleden nemen deel, reizen, verblijven en rijden de Alternatieve Elfstedentocht op eigen 

risico.  

 

 

 

 


