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Parcours: 
Lengte:  1 ronde is 5,5km. 
Verzorging: 1 zone voor finish (rechterkant baan) zie aanduidingen begin + einde verzorgingsstraat.   
Afvalzone: 2 specifieke afvalzone’s (beide kanten baan) zie aanduidingen begin + einde afvalzone 

en in verzorgingszone.  
 

 
 
Dameswedstrijd: 
Start:  09:00 uur 
Afstand: 60,5km (11 ronden) 
Duur:  01:45 uur 
Finishtijd: 10:45 uur (bij benadering) 

Herenwedstrijd: 
Start:  12:00 uur 
Afstand: 82,5km (15 ronden) 
Duur:  02:00 uur 
Finishtijd: 14:00 uur (bij benadering) 

 
Aanvullend: 
- Hoofdscheidsrechter Jans Hoogeveen. 
- Start/verzamelen na opblaasbogen KPN/Weissensee (125m voor finishlijn) bij de jury.  
- Finishlijn ligt aan voorkant opblaasboog. 
- Achterblijvers op ronde achterstand uit koers en hulp door achterblijvers is niet toegestaan.  
- Communicatie dmv oortjes is niet toegestaan. 
- Verzorgingsstraat in volgorde ploegenklassement, zie specifiek document. 
- Deelnemers worden geklasseerd vanaf het moment dat ze binnen de laatste 2 ronden uit de 

wedstrijd worden genomen door de jury omdat ze dreigen te worden ingelopen door de koplopers.   
- Startlijsten en voorlopige uitslag komen op juryhok te hangen, schaatsen.nl en whatsapp groep 

ploegleiders. 
- Protesten bij de scheidsrechter (aan start/finish). 
- Huldiging per wedstrijd en 15min na binnenkomst 3e rijder, dit op de brug. 
- Medische ondersteuning staat standby naast het ijs en op te roepen via jury. 
- Wijzigingen inschrijving (opgave/aanmelding) via H.Hoogeveen@knsb.nl. Bij nieuwe inschrijvingen is 

materiaalcontrole tot uiterlijk 30min voor start mogelijk bij jury op start/finish. 
- Grote prijs Weissensee 4x, BD en BH, TD en TH, zie specifiek document. 
 
- Via schaatsen.nl/marathon (livestream + blog + livedata/transponderdoorkomsten), idem kunstijs 

willen we graag gelijk na de finish een interview met de winnaar.  
- FB en Insta meermarathon en Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (livestream + foto’s + 

interviews + evenementen). NOS uitzendingen visual volgt in whatsapp groepen. 
- #meermarathon en #AEW20 
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