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1. Deelname  

 

Individuele deelname 

De deelnemers en reserves aan het KPN NK Shorttrack worden persoonlijk 

uitgenodigd door de KNSB. Deelnemers worden per mail uitgenodigd en 

dienen hun deelname te bevestigen c.q. af te melden op: 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/a076a5a2-15e9-46a9-acf7-

8d88f7ed8120/informatie 

De inschrijving opent op 21 december om 09.00 uur en sluit dinsdag 2 

januari om 12.00 uur, Zonder inschrijving word je niet opgenomen op de 

definitieve deelnemerslijst, bijschrijving is niet meer mogelijk. Controleer 

dus de deelnemerslijst na je inschrijving, of je er inderdaad op staat.  

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, dan is een afmelding via de link in de inschrijfbevestiging 

vereist. Afmeldingen na 2 januari 12.00 uur tevens rechtstreeks aan de 

wedstrijdleiders, Peter Breukel en Henk Krijgsheld via breukel@caiway.nl en 

Op wedstrijddagen kun je je afmelden bij de wedstrijdleider. 

  

2. Teambegeleiders/ 

Coaches en info-

verstrekking 

Helmcaps 

Helmcaps worden verstrekt bij de het aanmelden ter plaatse en dienen na 

afloop van het NK weer te worden ingeleverd op het juryplatform op het 

middenterrein. Voor de NTS-leden liggen de helmcaps apart klaar. 

 

  

3. Trainingsfaciliteiten 

en tijdschema 

Er zijn geen trainingsmogelijkheden op de dagen voor de wedstrijden. 

De voorlopig actuele tijdschema’s zijn te vinden op schaatsen.nl. 
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4. Gebruik warming-up 

faciliteiten 

 

 

Voor de warming-up zijn spinningfietsen beschikbaar aan de baan.  

 

Deelnemers kunnen gebruik maken van de kracht- en fitnesshal op de 

tweede etage aan de westzijde van Thialf.  

 

Bij het gebruik van de krachttrainingshal graag de volgende regels in acht 

nemen; 

- Trainingsmateriaal dient enkel en alleen gebruikt te worden waarvoor 

deze ook bestemd is;  

- Na iedere training ben je verplicht al het gebruikte materiaal weer op 

te ruimen en de ruimte weer in oorspronkelijke staat achter te laten; 

- Het is verboden om te eten en te drinken in de krachthal 

(uitgezonderd bidon met water/drinken); 

- Het is niet toegestaan om fietsen mee te nemen in de krachthal; 

- Gebruik van massagetafels kan in de daarvoor bestemde 

massageruimtes. Gelieve alle massages in de daarvoor bestemde 

ruimten en niet meer in de krachthal; 

- Mocht er tijdens het gebruik materiaal kapot gaan graag altijd z.s.m. 

melden bij Topsport NOORD (ook als dit per ongeluk gebeurt);  

 

5. Anti-doping  Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. 

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! 

 

6. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht in de EHBO-

ruimte. Tevens zal er een arts, verpleegkundige en 4 EHBO’ers aanwezig 

zijn. 

 

7. Huldiging  Na afloop vindt de huldigingceremonie plaats direct na afloop van de race op 

het ijs. Gaarne medewerking van de betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om 

zich hiervoor beschikbaar te houden. Na afloop van de superfinale op zondag 

zal de allround huldiging plaatsvinden. 

 

8. Protocolverstrekking Het protocol zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op de NKST-site op www.schaatsen.nl  en 

www.shorttrackonline.info. 
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9. Toegang tot het 

stadion en 

toegangskaarten 

Voor het KPN NK Shorttrack wordt gewerkt met accreditaties.  

Accreditaties zijn op te halen op zaterdag vanaf 10.00 uur bij de infobalie bij 

de hoofdentree van Thialf. 

 

Elk team (vereniging/RTC/gewest) uiterlijk 3 januari 2019 een accreditatie 

aanvragen voor coaches en fysiotherapeut via wedstrijdorganisatie@knsb.nl.  

 

De toegang tot kleedkamers en krachthal is 1,5 uur voor de start van de 

training. 

 

Omdat er ook publieksschaatsen plaatsvindt, plus trials voor WK junioren en 

EYOF betaalt elke bezoeker ongeacht doel van het bezoek € 2,50 (inclusief 

consumptie, uitgezonderd genodigden) 

 

Mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden via c.mureau@knsb.nl 

met cc naar info@sportconnection.nl  

 

  

10.  Kleedkamers 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de kleedkamers aan de west kant van Thialf.  

Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor deelnemers en coaches.  

NTS en RTC Noord kunnen hun eigen kleedkamers gebruiken, de overige 

deelnemers kunnen in de twee overige kleedkamers. 

  

11.  Catering Voor de deelnemers is GEEN water en fruit beschikbaar, hier dien je zelf 

voor te zorgen. 

  

12. Wedstrijdpak en 

reclamelogo’s 

Via de volgende link https://knsb.nl/wp-

content/uploads/sites/98/2017/10/Reglement-Sponsoring-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-Communique-08-

Kledingvoorschriften-revisie-0.pdf 

 

13. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

Indien het programma bekend is staat deze op: 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/1/kpn-nk-

shorttrack/#!#programma 

 

Programma onder voorbehoud 

 

Zaterdag 5 januari  11.30 - 16.00 incl. time trial 

Zaterdag 5 januari 12.45 teamleadersmeeting in Kluunplak 

Zondag 6 januari    13.00- 17.00 
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14. Links en 

bereikbaarheid 

Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen 

www.thialf.nl  

www.schaatsen.nl 

www.shorttrackonline.info  

 

Voor de trials: 

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/1/wkj-trials/ 

 

  

15. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen gericht worden aan het OC.  

 

 

 

 

 

Betrokken officials: 
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