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Informatiebulletin  
Versie 24 oktober 

 

Organisatiecomité 

 

Het Organisatiecomité (OC) is gevestigd in Thialf, Pim Mulierlaan 1, 8443 DA  
Heerenveen, op de 2e etage (direct gesitueerd naast de kantoren van Thialf BV). 
 
Het OC-kantoor is op werkdagen geopend van 9.00u t/m 12.00u. 
Op wedstrijddagen: 9.00u tot einde van de wedstrijddag 
 
Op donderdag 1 november van 9.00u t/m 12.00u is het wedstrijdsecretariaat voor 
Afhalen Accreditaties, Afmelden van deelnemers, Ticket-vragen etc. gevestigd in de 
Thialf Lounge op de 2e verdieping (zaal 2.094) van het IJsstadion. 
 

Telefoon 020-4969173 

Emailadres oc.thialf@knsb.nl 

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

Eventmanager HoS Koen ten Holter 

Ticketing  & Accreditaties Thirza Pronk 

Competitiemanager Harry Koch 

Ticketing Sales & Hospitality Michelle Geldhof 

Security Jan Bart Brijker 
 

  
 Alle relevante info omtrent het World Cup Kwalificatie toernooi (WCKt) is te vinden 

via de Eventsite 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2018/11/world-cup-kwalificatietoernooi/ Via 
Twitter, hashtag: #wckt 
 

1. Deelname De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de sectie 
Langebaan van de KNSB. 
De deelnemers dienen zich voor dinsdag 30 oktober 18.00u. 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, tel. 06-51352507 of via een email aan SportExpertThialf@gmail.com. 
Op wedstrijddagen bij de wedstrijdsecretaris of de scheidsrechters. 

  

2. Teambegeleiders/ 
Coaches- bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Donderdag 1 november kunnen de teams zich melden tussen 9.00u en 12.00u in de 
Thialf Lounge op de 2e verdieping (zaal 2.094) om hun bescheiden in ontvangst te 
nemen. 
In deze zaal vindt om 17.30u de Teamleadersmeeting plaats. 
 
Ook in deze ruimte vindt op vrijdag (± 21.15u) en zaterdag (± 18.15u)  de 
teamleadersmeetings plaats. 

  

mailto:oc.thialf@knsb.nl
https://www.schaatsen.nl/kalender/2018/11/world-cup-kwalificatietoernooi/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:SportExpertThialf@gmail.com
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3. Lotingen Op donderdag 1 november 18.00u (na de Teamleaders-meeting) vindt ook in de 
Thialf Lounge op de 2e verdieping (zaal 2.094) de loting voor de vrijdag-afstanden 
plaats. 
 
Direct na de Teamleaders-meetings op vrijdagavond en zaterdag vinden de lotingen 
voor de zaterdag- en zondag afstanden plaats. 
 

4. Trainingsfaciliteiten en 
tijdschema 

Zowel een schema met trainingstijden als het (voorlopige) tijdschema voor de 
wedstrijddagen zal via de Evenement-site worden gepubliceerd. 
 

  

5. Gebruik warming-up 
faciliteiten 

 
 

De volgende opties worden geboden in de krachttrainingshal op de 2e verdieping 
(zijde start 1500/3000/5000m) en te bereiken via de tunnels: 
 

a. Fietsen/Lopen/Springen 
b. Krachttraining  

 

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 in/bij de 
tunnel/kleedkamers, in directe nabijheid van de anti-dopingtestruimte. 
 
 

7. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht vlak bij de kleedkamers in 
de centrale hal. Tevens zal op wedstrijddagen een EHBO-arts aanwezig zijn. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is  
Ziekenhuis De Tjongerschans 
Thialfweg 44, Heerenveen 
Tel. 0513 – 685685 
 

8. Huldigingen  Huldigingceremonieën zijn voor deze wedstrijd niet aan de orde. 
 
 

9. Protocolverstrekking Het protocol van de wedstrijd zal na afloop van de wedstrijd digitaal beschikbaar zijn 
op de event-site. 
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10.  Betrokken officials Scheidsrechters Heren  
Scheidsrechters Dames  

Loretta Staring / Froukje de Vries 
Bert Timmerman / Wycher Bos 

   

 Starters  Jan Zwier / André de Vries / Janny Smegen 
Jans Rosing 

   

 Scheidsrechters Mass start Bert Timmerman / Wycher Bos 

   

 Waarnemer KNSB scheidsrechters Jan Bolt 

 Waarnemer KNSB starters Rob Hemmes 

   

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

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

11.  Accreditaties, toegang 
tot het stadion en 
toegangskaarten 

Deelnemers of hun coaches/begeleiders kunnen op donderdag 1 november tussen 
9.00u en 12.00u de accreditaties, eventuele parkeerkaarten voor hun teams en 
overige informatie afhalen in de Thialf Lounge op de 2e verdieping (zaal 2.094).  
 
Voor deelnemers zijn 3 toegangskaarten per dag dat ze rijden beschikbaar. 
Deelnemers krijgen de tickets in de week voorafgaande het toernooi per e-mail 
toegestuurd, op basis van de deelnemerslijst. 
 
Indien men kaarten wil bijkopen dan dienen deze voor dinsdag 30 oktober 
aangevraagd te worden via een e-mail aan Thirza Pronk, 
schaatsen@houseofsports.nl. 
 
De tickets zullen, na betaling, per email toegestuurd worden. 
 
De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen.  
 
Op wedstrijddagen worden de deelnemers verzocht de entree aan de Westzijde van 
het IJsstadion (toegang tot de Kracht-trainingshal) te gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:H.Koch@KNSB.nl
mailto:SportExpertThialf@gmail.com
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12.  Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren (begane grond, ook aan zijde start 
1500/1000/3000/5000m) is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen.  
 
Er is op de 2e etage, voorbij de Skaterslounge, ruimte voor massage beschikbaar. 

  
 

13.  Logorechten 
wedstrijdkleding 

De 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. Een licentiehouder dient 
een sponsorverklaring in bij de KNSB, indien hij daartoe verplicht is op grond van de 
bepalingen in “Logorechten Topsport” en/of bij deelname aan (een van) 
onderstaande wedstrijden. Voor Langebaan en Kortebaan: 

 Wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus 

 Nederlandse kampioenschappen senioren 

 Olympisch kwalificatietoernooi 
Dit betekent in de praktijk: 
Indien een licentiehouder lid is van een KNSB team, RTC-, Gewestelijke-, Baan- of 
Vereniging selectie, zal de z.g.n. Collectieve Sponsorverklaring worden ingediend 
door de betreffende entiteit. Voor licentiehouders die niet tot één van de genoemde 
entiteiten behoren, dient de Individuele Sponsorverklaring ter goedkeuring te 
worden verzonden aan het bondsbureau per e-mail 
naar: wedstrijdorganisatie@knsb.nl, met daarbij de ontwerptekening inclusief de 
sponsorlogo’s. Voor leden van een erkend topteam is de sponsorverklaring niet van 
toepassing. Indien geen commerciële uitingen worden gedragen (afgezien van de 
twee genoemde kledingmerklogo’s), is de sponsorverklaring tevens niet van 
toepassing. 
 

14. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal mede door middel van transponders worden geregistreerd.  
Deze worden per afstand verstrekt, zijn verplicht te dragen (verantwoordelijkheid 
van de deelnemer) en dienen na afloop van de rit weer te worden ingeleverd.  
Plaats van uitgifte en inname is op het binnenterrein. 
 

15. Programma  
in hoofdlijnen 

Donderdag 1 november 17.30u Teambegeleiders/coaches meeting 2e verdieping 
Thialf, 18.00u gevolgd door de Lotingen voor de 1e wedstrijddag. 
 
Vrijdag  2 november 17.20u t/m ± 20.45u 500m en 5000m Heren en 1500m Dames. 
Gevolgd door de teamleadersmeeting en lotingen voor zaterdag.  
 

Zaterdag 3 november 14.45u t/m ± 17.40u 500m en 3000m Dames en 1500m 
Heren. Gevolgd door de teamleadersmeeting en lotingen voor zondag. 
 
Zondag 4 november 13.15u t/m ± 18.35u 1000m en 5000m Dames, 1000m en 
10000m Heren gevolgd door de Mass Starts Dames en Heren. 
 

http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl
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16. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen 
gericht worden aan het OC. 
 
Namens het OC 
Siep Luinenburg 
Wedstrijdsecretaris 

 

 

 


