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1. Introductie Het organisatiecomité van de Baancommissie Breda, onderdeel van het Gewest 

Noord-Brabant – Limburg – Zeeland, heeft de eer om de Sprint League 1 – Pure 
Sprint te organiseren. 
 
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 16 november 2019 op de Kunstijsbaan 
Breda. 
 

2. Organisatiecomité Voorzitter & budgetbewaker André Kusters  
Wedstrijdleider Hans Uithoven 
Wedstrijdsecretariaat Teun Schiphouwer 
Jurycoördinatie Eric Rockland  
Systeembeheer Thomas Klein 
Lid                                                       Frans Hehewerth 
Kunstijsbaan Breda                          Pim de Jager 
 

3. Wedstrijd en belang 
van de wedstrijd 

De Sprint League is sinds het seizoen 2018/2019 een nieuwe wedstrijdcyclus voor 
het ‘echte’ korte werk, met Superspint, Pure Sprint, Kortebaan en als finale De 
Zilveren Bal in Leeuwarden.  
 
De Sprint League 1 – Pure Sprint op zaterdag 16 november 2019 is de eerste 
wedstrijd van deze cyclus.   
Op het programma deze avond staan de 100, 300 en 500 meter voor de Junioren 
A/Neo senioren/Senioren en voor de Junioren B.  
 
Bij de Junioren A/Neo senioren/Senioren staan 24 deelnemers aan de start, bij de 
Junioren B staan 16 deelnemers aan de start.  
 
Belang van de wedstrijd 
Sporters die meedoen aan een wedstrijd van de Sprint League, volgens de 
geldende selectiecriteria en die bij de eerste 24 rijden, krijgen punten voor de 
Sprint League en worden opgenomen in het klassement.  
De beste 8 van het klassement na de eerste drie wedstrijden plaatsen zich voor de 
finale, de Zilveren Bal in Leeuwarden.  

4. Inschrijven en 
aanmelden op 
wedstrijddag 

De deelnemers en reserves voor dit evenement worden persoonlijk uitgenodigd 
door de sectie Langebaan/Kortebaan van de KNSB. De deelnemers dienen zich 
binnen de deadline in te schrijven c.q. af te melden via: inschrijven.schaatsen.nl.  
 
De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag persoonlijk aan te melden bij de 
infobalie bij binnenkomst van de ijsbaan. Dit is mogelijk tot een half uur voor  
aanvang van de betreffende afstand (conform Nat. Wedstrijdreglement art.12 lid 
5). Aanmelding kan ook geschieden door de trainer of ploegleider. 
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 Afmeldingen Tot de dag voor de wedstrijd via de website inschrijven.schaatsen.nl.  
Op de dag van de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat. 
e-mail: teun@striene.nl 
telefoon: 06 – 10 23 46 19 
 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de scheidsrechters. 
 

5. Programma Zaterdag 16 november 2019: 
16:00 Teamleaders informatie en aansluitend loting 

 (Juryruimte ijsbaan) 

   
18:30-18:45 Warming-up  

   
19:10 Start  
 100 meter  
 300meter  
 500 meter  

 
  

 

6. Informatie-
verstrekking 

Alle informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/11/sprint-league-1-pure-sprint/. 
 

7. Teamleaders 
informatie en 
lotingen 

Op zaterdag 16 november vindt om 16.00 uur de teamleaders informatie plaats 
met aansluitend de loting. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Juryruimte. De 
loting is voor iedereen toegankelijk. 
Tijdens de teamleidersbijeenkomst wordt het definitieve tijdschema 
bekendgemaakt. De belangrijkste tijdstippen staan onder punt 5. 
 

8. Tijdwaarneming De tijdwaarneming vindt plaats d.m.v. elektronische tijdwaarneming (ET). 
Handtijden worden als back-up gebruikt.  
 

9. Warming-up en 
gebruik faciliteiten 
 
 

Tijdens de wedstrijddag kan warming-up plaats vinden in en om de kunstijsbaan 
Breda. Fietsen t.b.v. de warming-up dienen op het middenterrein op de 
aangegeven plaats te worden geplaatst. Het middenterrein is bereikbaar via de 
tunnel. 
 
Tijdens de wedstrijd geldt dat het betreden van het ijs uitsluitend mogelijk is vanaf 
het middenterrein en dus via de tunnel (dit in tegenstelling tot de plattegrond aan 
het einde van dit bulletin). 
 

10. Anti-doping Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere 
deelnemer dient na de afstand te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat 
voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt op het prikbord in de 
kleedkamers. 
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11. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddag is een EHBO-ruimte ingericht ter hoogte van de start 500 
meter en zijn enkele EHBO’ers aanwezig. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Amphia Ziekenhuis 
Molengracht 21 
4818 CK  Breda 
Tel.: 076-595 50 00 
 

12. Huldigingen Tijdens deze wedstrijd vinden er geen huldigingen plaats. Per wedstrijd kan een 
schaatser punten verdienen en aan het eind van de cyclus is de winnaar die 
schaatser die in het eindklassement bovenaan staat.   

13. Uitslagen De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal beschikbaar 
zijn op https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/11/sprint-league-1-pure-sprint/ 
en op de site van de Baancommissie Breda http://www.bcbreda.nl.  
 
De baanrecords van de Kunstijsbaan Breda zijn terug te vinden op 
http://bcbreda.nl/langebaan/records.php.  
 

14. Betrokken officials Scheidsrechters: Ingrid Heijnsbroek (dames) en Frank Zwitser (heren) 
 
Starters: Bert Atzema (dames) en Alfred van Zwam (heren) 
  
Waarnemer KNSB:   Janny Smegen (starters) 
 
Stagiaires:                  René Lelieveld en Miriam Kuiper (scheidsrechters) 

Erik Smeenk en Kees Jan Bos (starters) 
 

15. Toegang ijsbaan  
 

Op de wedstrijddag is er gratis toegang tot de ijsbaan. Deelnemers kunnen de 
ijsbaan betreden via de normale ingang.  

16. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren staat aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
Zie plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin. 
 

17. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

De deelnemers worden verzocht om zich op de hoogte te stellen van de 
reglementen betreffende het aanbrengen van sponsorlogo’s op het wedstrijdpak 
en presentatiekleding. Deze zijn te vinden op http://knsb.nl/over-de-
knsb/reglementen/. 
 
Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik mogen maken van 
het nationale wedstrijdpak.  
 

18. Armbanden Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band bij 
de start, gedurende de race en finish. Aan de rijders wordt geadviseerd om de 
eigen wedstrijd armband te dragen. Deze mogen niet van reclame zijn voorzien. 
 
Bij de start zijn eventueel een beperkt aantal armbanden aanwezig. Deze dienen 
direct na de race weer ingeleverd te worden bij de commissaris van vertrek. 
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19. Adres en parkeren Kunstijsbaan Breda 
Terheijdenseweg 506 
4826 AB  Breda 
Tel.: 076-572 30 10  
 
Er kan gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de ijsbaan.  
 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onvoorzien 
 
 
 
 
 

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet zijn vermeld kunnen 
gericht worden aan het wedstrijdsecretariaat: teun@striene.nl.  
 
 
Namens het OC  
Frank Zwitser 
 

Plattegrond toegang en kleedkamers deelnemers en begeleiding 
 

 


