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Informatie bulletin 
Rabo Holland Cup 3 

Hoorn 7-8 december 2019    
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité van Baanvereniging Hoorn organiseert op 7 en 8 
december 2019 de Rabo Holland Cup 3 en de selectie wedstrijd voor de 
World Youth Olympic Games (WYOG).  
 
De wedstrijd vindt plaats op IJsbaan De Westfries te Hoorn. 
 
Type baan:  Standaard 400m baan, kunstijs (half overdekt). 
 

2. Organisatie comité Voorzitter Martien Bakker 
Budgetbewaker Nico Ootes 
Lid Olof Huizink 
Jurycoördinatie + ET syst. Dirk Kolk 
Wedstrijdsecretaris Martien Bakker  
Locatie manager ijsbaan  Jacco Jan Leeuwangh 
E-mail adres OC  Langebaanhoorn@gmail.com 
 

3. Deelname De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de 
sectie LB/KB van de KNSB. 

Informatie over de Holland cup is te vinden op: https://knsb.nl/wp-

content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-

seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf 

Informatie over de mass start is te vinden op: https://knsb.nl/wp-

content/uploads/sites/98/2019/06/Bepalingen-Mass-Start-competitie-

2019-2020-190606-v1_0.pdf 

 

Informatie over de WYOG is te vinden op: https://knsb.nl/wp-

content/uploads/sites/98/2019/08/Plaatsingsschema-junioren-seizoen-

2019-2020-190731-v1_1.pdf 

 
De deelnemers dienen zich binnen de deadline per afstand in te 
schrijven c.q. af te melden via: https://inschrijven.schaatsen.nl. 
 

4. Aanmelden op de 
wedstrijddag 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te 
melden door het tekenen van de presentie lijst welke zich bevindt voor 
de jurykamer (1ste verdieping). Dit is mogelijk tot een half uur voor de 
aanvang van de wedstrijd van de categorie (conform Nationaal 
Wedstrijdreglement art.12 lid 5). Aanmelding kan ook geschieden door 
de trainer of begeleider. 
 

5. Afmeldingen 
 
 

Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
Na sluiting van de inschrijving via langebaanhoorn@gmail.com 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden bij de 
wedstrijdsecretaris in de jurykamer (1ste verdieping). 
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Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je 
coach) zo vroeg mogelijk door aan langebaanhoorn@gmail.com, zodat 
we je tijdig kunnen berichten als je mag invallen. 
 

6. Programma Zaterdag 7 december 
17.25-17.40    Warming up 
18.00                500 meter       Dames 
                          500 meter       Heren 
 
                          1.500 meter    Dames 
                          1.500 meter    Heren 
 
WYOG selectie wordt op de 500-1.500 meter in de RHC3 ingepast met 
minimaal 6 en maximaal 7 ritten per categorie. 
 
Zondag 8 december 
16.25-16.40    Warming up 
17.00               3.000 meter     Dames 
                          5.000 meter     Heren 
 
                         1.000 meter      Dames 
                         1.000 meter      Heren 
 
                         Mass start         Dames 
                         Mass start         Heren 
 

7. Info-verstrekking 
 
 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via de link: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/12/rabo-holland-cup-3/ 

8. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 

Beide dagen is er een teambegeleiders/coaches overleg met de 
scheidsrechters. Deze briefing vindt plaats bij ingang van de tunnel . 
Zaterdag       17.30 uur 
Zondag         16.30 uur 
 

9. WhatsApp groep Begeleiders/coaches kunnen zich aanmelden voor de WhatApp groep  
“RHC3 Hoorn”, waarin alle mededelingen komen betreffende deze 
wedstrijd. Aanmeldingen naar langebaanhoorn@gmail.com met 
betreffende mobiel nummer. 
 

10. Lotingen De loting is op basis van het klassement Holland Cup. De loting/zetting 
is openbaar en wordt gehouden in de jurykamer. 
Zaterdag       15.30 uur 
Zondag         14.30 uur 
 

11. Tijdschema Het definitief tijdschema is  1 uur voor aanvang wedstrijd beschikbaar 
in de WhatsApp-groep en op de ijsbaan. 
 

12. Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen dienen fietsen t.b.v. warming-up geplaatst 
worden op het middenterrein, op de aangegeven locatie naast de 
30*60 baan. 
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13. Anti doping Op elke 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 bij de ingang van iedere ruimte. 

LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet aan 
de doping arts overlegd kunnen worden. Vergeet deze niet mee te 
nemen. 

 

14. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht achter het 
kantoor van de ijsmeesters. Welke u kunt vinden bij de start 500mtr. 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Dijklander ziekenhuis 
Maelsonstraat 3 te Hoorn 
0229 – 257 257 
 

15. Protocol en 
uitslagen 

De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende 
wedstrijd digitaal beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl , zie tabbladen 
op de wedstrijdpagina <Informatie & Uitslagen>.  
 

16. Betrokken officials Jan Bolt KNSB waarnemer scheidsrechters 
Dina Melis /  
Miriam Kuiper 

KNSB scheidsrechters Dames 

Froukje de Vries KNSB scheidsrechter Heren 
Wil Schildwacht KNSB scheidsrechter Assistent 
Loretta Staring  KNSB scheidsrechter Mass start 
Harrie Janssen KNSB waarnemer starters 
Peter van Muiswinkel  KNSB starter Dames 
Alfred van Zwam KNSB starter Heren 
Kees Jan Bos/Paul 
van Brugge 

KNSB starter in opleiding 

Marijke Goeree Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 
Jan Zwier Techn. afgev. KNSB LB & KB Mass start 

 
 

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

18. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

De deelnemers worden verzocht om via de link 
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 
• World Cup en/of 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 
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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. 
 

19. Armbanden 
 
 
 
 

De rijders dienen zelf te zorgen voor de verplichte armbandjes en zijn 
zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band bij de 
start, gedurende de race en finish. Deze mogen niet van reclame zijn 
voorzien. 

20. Procedure voor 
mass start 

Zie hiervoor de KNSB site: 
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/06/Bepalingen-Mass-
Start-competitie-2019-2020-190606-v1_0.pdf 
 

21. Veiligheids regels  
voor mass start 

Zie hiervoor de KNSB site: 
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/10/KNSB-
Langebaanmededeling-seizoen-2019-2020-nr-01-191012.pdf 
 

22. Transponders en 
caps voor mass start 
 
 

Controle van het materiaal en afhalen van de transponders en caps 
alleen tijdens de 1.000 meter.  
 
Locatie: Nabij de tunnel, op het middenterrein (zie bijlage op volgend 
blad). 
 

23. 
 
 

Plaatsingsschema’s 
& Selectie proc.  

Zie hiervoor de KNSB site: 
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 

24.   
 
 

Adres ijsbaan IJsbaan de Westfries 
Westfriese Parkweg  5 
1625 MA HOORN 
Telefoon 0229 – 277 660  
 

25. Parkeren bij de 
ijsbaan 

Bezoekers van ijsbaan De Westfries parkeren de eerste vier uur gratis. 
Na de eerste vier uur betaalt u het dagtarief van €1.35. U moet bij de 
parkeer automaat doorgeven hoelang u parkeert. Ook als u korter 
parkeert dan 4 uur moet u dit aangeven. U kunt ook een parkeer app 
gebruikten om aan te geven hoelang u parkeert. 

26. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn 
vermeld kunnen gericht worden aan het OC.  
langebaanhoorn@gmail.com 
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BIJLAGE 1: Plattegrond IJsbaan “De Westfries” 
 

 


