
1.

zaterdag 9-11-2019 en

2.

Leden:

Wedstrijdleider

TEAM SB/lb

3.

4.

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf

* https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/11/residentie-cup/#!#downloads

* https://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/residentiecup/

5.

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité: 06-22644566 

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: Vantage ranglijsten plaats: Gewestelijke ruimte tijd: 10:30 uur

dag 2: Vantage ranglijsten plaats: Gewestelijke ruimte tijd: 15:00 uur

dag 3: plaats: tijd:

8.

datum: vrijdag 8 november tijd van: 17:00 uur tot: 18:15 uur

tijdens (druk bezette)  clubtraining

dag 1: zaterdag 9 november van: ±12:50 tot: 13:00

dag 2: zondag 10 november van: ±17:30 tot: 17:45

9.

Stagiair scheidsrechter Patrick den Elsen; Peter Beukers

± 12:30 uur

 zaterdagochtend 9-11-2019

Rechts onder aan de stalen trap die toegang geeft tot de ijsbaan

* Veiligheidshelm 

* Snijvaste hand-, scheen- en enkelbescherming

* Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen

Sven Baas

Voorzitter:

2.    Infobulletin Residentiecup, te vinden op: 

Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden in:                                                                                                                                                

                     1.    Plaatsingsschema’s en selectieprocedures NK’s, te vinden op:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Deelname

Frank Pak (D) Marco Hesselink (H) 

Betrokken officials

Waarnemer:

Stagiair starter Paul van Brugge; Ingeborg Westenberg

Informatiebulletin

Organisatiecomité

zondag 10-11-2019

Herberg 15   2264 KS  Leidschendam

https://www.deuithof.nl/

krijn.jongejan@outlook.com

Datum van:

Webadres:

Telefoon:

E-mail adres:

Residentie Cup jun A/B  &  Selectiewedstrijd t.b.v. NK 3000m
IJsbaan De Uithof, Den Haag

06-22644566

Wedstrijd:

IJsbaan:

2544 NL  Den Haag

Anti-doping testen

Scheidsrechter(s):

Leen van den Heuvelnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1: Leen van den Heuvel

Secretaris:

Suzan v.d. Belt (D) Tim Geraedts (H) Jan Depping (ass)

namens het SBLKB:

Ellie van Hagen (secr. Jury-coördinatie team)

Aanmelden/afmelden

Adres:

Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:

Inrijden

Lotingen

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Trainingsfaciliteiten:

Correspondentieadres:

krijn.jongejan@outlook.com

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Op basis van:

Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd.

Frank Zwitser (scheidsrechters) Wim v. Biezen (starters)

NB: Met ingang van  seizoen 2019-2020  is het dragen van de volgende beschermende kleding  tijdens de teamsprint van toepassing:

Gewestelijke ruimte De Uithof- Den Haag

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Ger Boelsma (voor specifieke zaken aangaande Residentiecup wedstrijd)

Starter(s):

https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/11/residentie-cup/
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
https://maps.google.nl/maps?safe=off&ie=UTF-8&q=De+Uithof&fb=1&gl=nl&hq=De+Uithof&hnear=De+Uithof&cid=0,0,9379814944154066930&ei=4ExmUsOoEYHKtQaozYHgDg&sqi=2&ved=0CJoBEPwSMA4


10.

11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

inrijden ±12:50

dames jun-B 500m ±13:30

heren jun-B 500m

dames jun-A 1000m

heren jun-A 1000m

dames jun-B Teamsprint DB

heren jun-B Teamsprint HB

dames jun-A Teamsprint DA

heren jun-A Teamsprint HA

dag 2 categorie afstand

inrijden ±17:30

Dames jun-A 1500m

Herenjnu-A 1500m

Dames jun-B 3000m

Heren jun-B 3000m

Dames jun-A 3000m

Heren jun-A 3000m no fixed times

no fixed times

no fixed times

EHBO:

Geluidsdragers

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Ziekenhuis:

Medische verzorging

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die muziek weergeeft of ander 

geluidsmateriaal te dragen.

Gebruik Coaching-zone

Programma

no fixed times

no fixed times

HAGA ziekenhuis Leyenburg; Leyweg 275; 2545 CH Den Haag

Tijdens de races van de 500 mag er maximaal 1 coach per rijder/rijdster gebruik maken van de coaching-zone(e.e.a. conform regels voor de coaches). Indien de coach 

geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingszone te verlaten. 

no fixed times

no fixed times

no fixed times

no fixed times

no fixed times

no fixed times

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

no fixed times

no fixed times

https://maps.google.nl/maps?safe=off&ie=UTF-8&q=De+Uithof&fb=1&gl=nl&hq=De+Uithof&hnear=De+Uithof&cid=0,0,9379814944154066930&ei=4ExmUsOoEYHKtQaozYHgDg&sqi=2&ved=0CJoBEPwSMA4


14. Routebeschrijving

Plattegrond 

Vanaf de A4 neemt u de afslag Den Haag-Zuid (Afslag 12). Aan het einde van de afslag gaat u met de bocht mee rechtsaf (richting Wateringen). U rijdt nu op de 

N211/Wippolderlaan. Na enkele kilometers gaat deze laan over in de Lozerlaan. U ziet vanzelf borden met 'De Uithof'. Bij de stoplichten gaat u linksaf en rijdt u de Jaap 

Edenweg op. De Uithof ligt aan het einde van de weg. U kunt gratis parkeren.Vanuit Rotterdam

Komende vanuit Rotterdam neemt u de A13 richting Den Haag (afslag Rijswijk/Den Haag-Zuid nr. 7). U rijdt de A4 op in de richting Rijswijk. Na ongeveer vijf kilometer 

neemt u de afslag Den Haag-Zuid (Afslag 12).

Vanuit Utrecht

Komende vanuit Utrecht volgt u de A12 richting Den Haag. Op het knooppunt Prins Clausplein volgt u de A4 richting Rijswijk/Den Haag-Zuid. Na ongeveer vijf 

kilometer neemt u de afslag Den Haag-Zuid (Afslag 12).

https://maps.google.nl/maps?safe=off&ie=UTF-8&q=De+Uithof&fb=1&gl=nl&hq=De+Uithof&hnear=De+Uithof&cid=0,0,9379814944154066930&ei=4ExmUsOoEYHKtQaozYHgDg&sqi=2&ved=0CJoBEPwSMA4

