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Via dit informatiebulletin willen we jullie van de juiste informatie voorzien betreffende het NK 
Jeugdmarathon, zodat we met elkaar niet voor verrassingen komen te staan en het weer 1 groot 
marathonfeest gaat worden! 
 
In dit bulletin te vinden: 
1. Wedstrijden 
2. Informatie 
3. Selectie en aanmelden 
4. Afmelden en reserves 
5. Programma 
6. Reglementen 
7. Huldiging 
8. Stappenplan inschrijving  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wedstrijd  
- Gezamenlijk organiseren de KNSB, Marathoncommissie Hoorn en Optisport IJsbaan De Westfries het 

NK Jeugdmarathon op zaterdag 8 februari 2020.  
- Het Nederlands Kampioenschap betreft uitsluitend de categorieën Junioren C, B en A, voor de 

pupillen A en B is dit een nationale finalewedstrijd.  
- Daarnaast uitbreiding van het programma met het NK marathon G-schaatsen.  
 
2. Informatie 
- Op schaatsen.nl/kalender is alle informatie opgenomen omtrent de wedstrijd. Zoals 

wedstrijdprogramma, actuele deelnemerslijsten (vanaf 2 weken voorafgaande), serie indeling 
pupillen (vanaf 48 uur voorafgaande wedstrijd), uitslagen verslagen en ander nieuws.  

- Via FB Nkjeugdmarathonschaatsen het nieuws, video’s, foto’s en flyers vooraf, tijdens en na.     
- Alle wedstrijden zijn via live data te volgen op livemarathon.schaatsen.nl, dit is ook te vinden via de 

menubalk op schaatsen.nl/marathon.      
- Alle finales zijn via de livestream te volgen (vanaf 12:30 uur) op schaatsen.nl/marathon en op FB  

Nkjeugdmarathonschaatsen. 
- Mocht je ondanks dit document, de informatie online en verstrekte informatie vanuit je 

gewest/baan nog vragen hebben, stuur die dan aan marathon@knsb.nl.  
 

3. Selectie en aanmelden 
- Selectie voor deelname vindt plaats dmv de voorrondes (tot 3 weken voorafgaande) op de 

verschillende ijsbanen en rijders worden geselecteerd door de Gewestelijke Commissie op basis van 
de door hun opgestelde selectiecriteria. 

- De Gewestelijke Commissie geeft de startgerechtigde deelnemers door en zo worden startlijsten 
opgesteld. 

- Mogelijk dat de Gewestelijke commissie vraagt om bevestiging van je deelname.  
- Inschrijving verder is voorafgaande aan de wedstrijddag niet nodig.   
- 2 weken voorafgaande volgt de voorlopige startlijst en door afmeldingen en oproepen reserves door 

Gewestelijke Commissie wordt deze geactualiseerd. (zie punt 4. Afmelden en reserves).  
- Op de wedstrijddag zelf dien je je wel aan te melden. Dat doe je persoonlijk bij binnenkomst (zie 

punt 8. Stappenplan inschrijving wedstrijddag) .  
- Aanmelden is mogelijk tot 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd van jouw categorie. Bij de 

inschrijving vindt er een materiaalcontrole plaats en ontvang je jouw beennummers en indien nodig 
een transponder.  Ben je al in het bezit van een eigen transponder, neem die dan mee.  

 
  

http://www.schaatsen.nl/kalender/2020/2/kpn-nk-jeugdmarathon
https://www.facebook.com/NKjeugdmarathonschaatsen/
https://livemarathon.schaatsen.nl/
http://www.schaatsen.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon
https://www.facebook.com/NKjeugdmarathonschaatsen/
mailto:marathon@knsb.nl
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4. Afmelden en reserves.  
- Wanneer je door bepaalde omstandigheden niet deel kunt nemen, dan ontvangen wij graag z.s.m. je 

afmelding. Dit per e-mail via jouw Gewestelijke Commissie + marathon@knsb.nl.  
- Tot donderdag 6 februari 12:00 uur worden afmeldingen verwerkt en krijgen reserves te horen dat 

ze van start mogen gaan. Afmeldingen later dan dit tijdstip worden niet in behandeling genomen. 
Wanneer reserves geen berichtgeving hebben ontvangen zijn niet gerechtigd te starten.  

- Door het niet afmelden van jezelf ontneem je anderen een kans om van start te gaan. 
 

5. Programma 
- Zoals momenteel bekend, bekijk altijd de wedstrijdinformatie op schaatsen.nl/marathon voor het 

laatste overzicht! 
 

Vanaf 09.00 uur Inschrijfbureau open  Aantal ronden: 

10.00 uur Inrijden pupillen en C-junioren   

10.35 uur Verzorging ijs   

10.55 uur Opening   

11.00 uur Meisjes Pupillen B serie 1 6 ronden 

  Meisjes Pupillen B serie 2 6 ronden 

  Jongens Pupillen B serie 1 6 ronden 

  Jongens Pupillen B serie 2 6 ronden 

11.35 uur Meisjes Pupillen A serie 1 7 ronden 

  Meisjes Pupillen A serie 2 7 ronden 

  Jongens Pupillen A serie 1 9 ronden 

  Jongens Pupillen A serie 2 9 ronden 

12.10 uur Verzorging ijs   

12.35 uur Meisjes Junioren C 15 ronden 

  Jongens Junioren C 25 ronden 

13.15 uur Meisjes Pupillen B finale 6 ronden 

  Jongens Pupillen B finale 6 ronden 

  Meisjes Pupillen A finale 7 ronden 

  Jongens Pupillen A finale 9 ronden 

13.55 uur Verzorging ijs   

13.55 uur Huldiging meisjes en jongens junioren C   

14.10 uur Huldiging meisjes en jongens pupillen B en A  

14.25uur Dames Junioren A 35 ronden 

  Heren Junioren A 50 ronden 

15.30 uur Verzorging ijs   

15.50 uur Dames Junioren B 25 ronden 

  Heren Junioren B 35 ronden 

16.35 uur Huldiging dames en heren junioren A en B  

16.35 uur Verzorging ijs  

16:55 uur Inrijden  

17:00 uur NK Marathon G-schaatsen 20 ronden 

17:15 uur Huldiging  

17:20 uur Baanverzorging  
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6. Reglementen 
De wedstrijdregels zoals die van toepassing zijn bij het marathonschaatsen gelden ook voor het NK. Ze 
zijn te lezen op knsb.nl/marathon/. Specifiek graag aandacht voor de volgende punten: 
- De geldende veiligheidsregels zijn van toepassing (zie ook punt 8. Stappenplan inschrijving 

wedstrijddag). 
- Voorafgaande aan de wedstrijden dienen rijders (en geen ouders/coaches) plaats te nemen in het 

heat box en van daar het ijs te betreden. 
- Pupillen A en B rijden geen loze ronde. Er rijdt een voorrijder mee over de eerste 100 meter. Haal die 

dan niet in! 
- Pupillen A en B rijden eerst een seriewedstrijd voor kwalificatie voor de finale. De serie-indeling is 

bekend 48 uur voor de wedstrijddag. Plaats je je voor de finale, dan rijd je die later op de dag.  
De 24 beste, 12 per series rijden, de finalewedstrijd. 

- Junioren A, B en C rijden eerst een loze ronde, waarna de wedstrijd aanvangt. 

7. Huldiging 
- Graag medewerking van de nummers 1 t/m 3 om tijdig en representatief bij de huldiging te 

verschijnen.   
- Je bereikt het podium via de trap naar beneden tussen het restaurant en ingang ter hoogte van de 

finishlijn. 
 

8. Stappenplan inschrijving wedstrijddag 
- Om de inschrijving op de wedstrijddag soepel te doorlopen is voor deelnemers dit stappenplan 

gemaakt. Dit stappenplan volg je als je aankomt bij de ijsbaan in Hoorn, maar ook als je na jouw 
wedstrijd weer naar huis gaat. Lees het onderstaande van tevoren goed door. 

- Bij binnenkomst via de hoofdingang van De Westfries ga je rechtsaf en daarna de trap aan je 

rechterhand op omhoog. Het inschrijfbureau is dan links in ‘De Hoge Noor’.  
- LET OP: het inschrijfplein gaat niet eerder open dan 09.00 uur! 
- Voor de duidelijkheid: neem de volgende stappen, zodat je aanmelding definitief is:  

 
Stap 1: Materiaalcontrole  
Veiligheid is erg belangrijk. Jouw materiaal en veiligheidsuitrusting moeten daarom in orde zijn. Bij de 
materiaalcontrole wordt gecontroleerd of onderstaande punten bij jou in orde zijn:  
- Jouw schaatsbuizen zijn aan de voor- en aan de achterkant gesloten. 
- De bladeinden zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm. (ronding 10 cent munt zie 

afbeelding). 
- Je hebt een schaatshelm die voldoet aan de ISU-regels (ASTM-norm F1849). 
- Je hebt handbescherming van snijvast materiaal. 
- Je hebt snijvaste scheenbescherming. 
- Je hebt snijvaste enkelbescherming. 
- Je draagt gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen. 

 
Het dragen van de volgende bescherming in niet verplicht maar is aanbevolen: 
- Oogbescherming. 
- Snijvaste nekbescherming, eventueel geïntegreerd in het wedstrijdpak. 
- Snijvaste delen in (onder)kleding. 

 
Materiaal wel/niet in orde 
- Is je materiaal niet in orde, probeer dit dan nog voor jouw wedstrijd op orde te krijgen, door spullen 

te lenen van anderen, afronding van ijzers is mogelijk in de schaatswinkel bij de ijsbaan.  
- Is je materiaal in orde, dan mag je door naar stap 2 ophalen beennummers. 

https://knsb.nl/marathon/
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Stap 2: Ophalen beennummers 
- Na de materiaalcontrole loop je door naar de uitgifte van de beennummers van jouw categorie.  
- Je noemt je naam en de categorie waarin je schaatst. Je ontvangt dan een envelop met daarop 

een barcode. In de envelop zitten de beennummers. Deze dien je na de tijd weer in te leveren.  
- Beennummers mogen worden bevestigd met speldjes + tape of enkel met tape. Voorkeur heeft 

speldjes met over de speldjes een klein stuk tape. Rondom tape kan de benen afknellen!  
- Beennummers dienen aan de buitenkanten van de bovenbenen bevestigd te worden en goed 

leesbaar te zijn. 
- Rijders met een landelijk nummer bij beloftendivisie of topdivisie mogen daarmee van start 

gaan. 
- Op de uitgiftetafels staan een aantal bakken met speldjes. Heb je geen speldjes bij je om je 

beennummers vast te spelden, neem dan meteen een aantal speldjes mee.  
- Bij de baan bevindt zich bij de opgang van het ijs een ‘tapepoint’ waar je van tape kunt worden 

voorzien. 
 

Stap 3: Uitgifte transponders en Scan & Go registratie 
- Bij de Scan & Go wordt geregistreerd dat je er bent en koppelen wij jouw aan een transponder.  
- Wanneer je in het bezit bent van een transponder, of via de baancommissie of Gewestelijke 1 

kunt lenen neem deze dan mee. Hou hem dan bij de hand bij deze stap. 
- Wanneer je niet in het bezit bent van een transponder kun je dit aangeven en krijg je 1 te leen. 
- Iedereen rijdt met één transponder, je doet dus ook maar één transponder om je enkel. 
- Hou afstand tot de Scan & Go en volg de aanwijzigingen op van de personen die hierbij staan. 
- Je laat als eerste de barcode scannen die op jouw envelop met beennummers staat, daarna leg 

je de transponder op de barcode.   
- Lukt het niet om een koppeling te maken tussen jouw beennummer en de transponder, dan zit 

een systeembeheerder klaar om dit meteen voor jou in orde te maken. 
 

Stap 4: Na de wedstrijd 
Ben je klaar met jouw KPN NK Jeugdmarathon? Bij inlevering van je spullen ontvang je een goodybag 
incl herinnering. Dit waar je ook de spullen hebt opgehaald.   
Wat lever je in? 

- Jouw envelop met daarin de beennummers en eventueel de speldjes; 
- Heb je een transponder geleend, dan lever je die hier ook in. 

 
 

Namens het gezamenlijk organisatiecomité en alle vrijwilligers 
wensen we jullie veel succes en een mooie dag toe! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


