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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Oost, Baanvereniging Deventer heeft de eer 
om de Holland Cup 1/IJsselcup en Mass start competitie 3 te organiseren.  
De wedstrijd vindt plaats op 17 en 18 oktober 2020  op IJsbaan de Scheg te 
Deventer. 
 
Type baan:   
standaard 400m baan, kunstijs, semi overdekt.  
 

 Organisatie comité Voorzitter                                 Marjel Daggenvoorde  
Secretaris (vice-voorzitter)    Willy Klunder  
Budgetbewaker                       Berna Smeenk  
Wedstrijdmanager                  Marjel Daggenvoorde  
Jurycoördinatie                       Marian Zweverink  
Wedstrijdsecretaris                Marian Zweverink  
ET/systemen                            Floris Klunder/Jurre Kranenborg  
IJsbaan  Jolande Bosch 
Hoofd technische dienst Tonnie Horstman 
Corona contactpersoon  
IJsbaan:                                     Tonnie Horstman  
Baanvereniging :                     Gerwin Boschloo  
 

2. Deelname Zie selectieprocedure: https://knsb.nl/langebaan-
kortebaan/selectieprocedure/  
De deelnemers dienen zich binnen de deadline per afstand en/of combinatie 
in te schrijven c.q. af te melden via: https://inschrijven.schaatsen.nl. 
 

 Aanmelden op de 
wedstrijddag 

In verband met de corona maatregelen hoeven rijders zich niet aan te 
melden, omdat er geen reserves zijn voor deze wedstrijd.  
 

 Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
Na sluiting van de inschrijving via e-mail:  hollandcup@knsboost.nl en  
afmeldenLBW@knsb.nl. Het verzoek aan alle rijders is om zich tijdig af te 
melden op de wedstrijddag voor 12:00 uur!  
 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 

Naam: 
Wedstrijdnummer: 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:hollandcup@knsboost.nl
mailto:afmeldenLBW@knsb.nl
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Wedstrijdnaam: 
Plaats van wedstrijd:  
Afstand : 

 
En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 
 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de 
scheidsrechters. 
 
Voor de wedstrijd op zaterdag moeten Begeleiders/trainers zich vrijdag of 
zaterdag voor 12:00 uur aanmelden.  
We willen zo min mogelijk mensen op en rond de baan. Het verzoek aan 
rijders is dan ook om zonder begeleiding naar de baan te komen. Trainers/ 
coaches zijn toegestaan.  
Indien een rijder niet zonder begeleiding naar de ijsbaan deventer kan 
komen dan dient deze zich aan te melden middels het formulier op 
www.schaatsen.nl  
Trainers/coaches dienen zich ook aan te melden via www.schaatsen.nl voor 
vrijdag 17:00 uur.  
 
Voordat het stadion betreden wordt dient iedereen de gezondheidscheck 
gedaan te hebben van de website van het RIVM. 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf 
Kunt u een van de vragen met ja beantwoorden dan mag u het stadion niet 
betreden.  
 

3. Programma Het ijs is tot 17.00 uur beschikbaar voor recreatieve schaatsers.  Zij dienen 
voor 17:20 het stadion te verlaten.  
Vanaf 17:25 is de baan exclusief voor de rijders van de Holland Cup/ 
IJsselcup.  
 
Zaterdag 17 oktober 500 m. D en H,  1500 m. D en H. 
Zondag 18 oktober 1000 m. D en H, 3000 m. D, 5000 m. H. en Mass start 

 

Inrijden 17:25 tot 17:40 uur.  

Start wedstrijd 18:05 uur.  

  
De startlijsten worden zaterdag en zondag voor 14:00 uur gepubliceerd 
inclusief een concept tijdschema. Om 17:00 uur wordt de startlijst 
definitief en het tijdschema ook. We werken met vaste tijdstippen waarop 

http://www.schaatsen.nl/
http://www.schaatsen.nl/
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf
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de afstand begint.  
 

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
Er vindt geen coaches bijeenkomst plaats op de baan.  
Informatie wordt verstrekt via Sportity 
 
 

5. Lotingen Op basis van de vantage lijsten conform selectie document.  
 

6. Tijdschema Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt 
worden en worden gepubliceerd op www.knsboost.nl en in de sportity app.  
 

7. Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaats vinden in de 
IJsbaan, fietsen t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats te 
worden geplaatst. Er is beperkte ruimte voor de fietsen. 
Warmlopen kan niet langs de baan, maar dient buiten te gebeuren.  
De warming up kan rondom de ‘fitness’ naast de dameskleedkamer.   
 

8. 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 wordt 
gepubliceerd op sportity.  

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

 

9. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht bij de ingang 
jurytoren. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Deventer ziekenhuis, Nico Bolkensteinlaan  
 

10. Huldigingen Na afloop van de 1500 meter dames is een uitreiking voor de IJsselcup 
dames. Na de 1500 meter heren is er een beperkte prijsuitreiking van de 
IJsselcup heren. Dit jaar hebben we in Deventer geen prijzen per afstand, 
omdat dit nieuwe organisatorische uitdagingen met zich mee brengt gelet 
op de corona protocollen.  
 

11. 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 

http://www.schaatsen.nl/
http://www.knsboost.nl/
http://www.schaatsen.nl/
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wedstrijdpagina https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/10/rabo-holland-
cup-1-ijsselcup/, https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/10/mass-start-
competitie-3/ en op www.knsboost.nl  
 

12. Betrokken officials Jan Bolt   KNSB waarnemer scheidsrechters 
Erik Kuiper  KNSB scheidsrechter Heren 
Jan Depping  KNSB scheidsrechter Dames  
Miriam Kuiper   KNSB Assistent scheidsrechter Heren 
Steven te Brinke  KNSB Assistent scheidsrechter Dames 
Hanjo Heideman   KNSB scheidsrechter Mass-start 
Harrie Jansen  KNSB waarnemer starters 
Jans Rosing   KNSB starter Heren 
Marco Hesselink  KNSB starter Dames 
   
Rieks van Lubek   Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 
   

 

13. Accreditaties, 
toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

Op de wedstrijddagen is er toegang tot het stadion. Deelnemers kunnen de 
ijsbaan betreden via de hoofdingang van de ijsbaan.  
 
Het ijs is tot 17.00 beschikbaar voor recreatieve rijders. Vanaf 17:20 kan de 
warming up op het ijs gedaan worden door de rijders . De wedstrijd begint 
om 18:05 uur.  
 

14. Kleedkamers De kleedruimtes zijn gesloten. De rijders kunnen vanaf het middenterrein 
het ijs op, te bereiken via de tunnel. Daar kunnen zij ook hun tassen 
neerzetten en voor waardevolle spullen zijn er kluisjes beschikbaar naast de 
toiletten bij de ingang.  
 

15. 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 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/10/rabo-holland-cup-1-ijsselcup/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/10/rabo-holland-cup-1-ijsselcup/
http://www.knsboost.nl/
https://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
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team, RTC-, Gewestelijke-, Baan- of Vereniging selectie, zal de z.g.n. 
Collectieve Sponsorverklaring worden ingediend door de 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. 
 

16. Armbanden 
 
 
 
 
Veiligheids-
maatregelen 
 
 
MASS START 
 
Transponders 
 

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. 
 
 
 
 
https://knsb.nl/langebaan-
kortebaan/wedstrijdenlangebaan/veiligheidsregels-mass-start/ 
 
Bij de Mass start worden helm caps en transponders uitgereikt. Alleen deze 
transponders mogen gedragen worden. Eigen transponders dus niet dragen 
naast de verstrekte transponders  
 

17. 
 
 
 
 
18.     

Plaatsingsschema’s 
& 
Selectieprocedures 
 
 
Adres en parkeren 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
 
 
 
 
IJsbaan de Scheg 
Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer 
 

19. 
 
 
 
 
 

Onvoorzien 
 
 
 
 
 

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 
kunnen gericht worden aan het OC bij voorkeur via email.  
 
Hollandcup@knsboost.nl 
Of telefonisch Marian Zweverink: 06- 22 777 223 
 

mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl?subject=Sponsorverklaring
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijdenlangebaan/veiligheidsregels-mass-start/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijdenlangebaan/veiligheidsregels-mass-start/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
mailto:Hollandcup@knsboost.nl
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20.  Corona maatregelen Voor de wedstrijd op zaterdag moeten Begeleiders/trainers zich vrijdag of 
zaterdag voor 12:00 uur aanmelden. Voor de wedstrijd op zondag kunnen  
trainers en begeleiders zich zaterdag of zondag tot 12:00 uur aanmelden 
middels een mail naar hollandcup@knsboost.nl met daarin:  
Naam begeleider: 
Naam rijder(s): 
Afstand:  
 
Voordat de email wordt gestuurd dient de gezondheidscheck te worden 
uitgevoerd de vragen vindt u op 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf 
Kunt u een van de vragen met ja beantwoorden dan kunt u zich niet 
aanmelden als trainer/begeleider.  
 
Voor  informatie kijk ook op www.knsb.nl , www.descheg.nl en 
www.baanverenigingdeventer.nl en www.knsboost.nl  
Alle landelijke maatregelen zijn ook in Deventer van kracht. Voor de 
volledigheid.  
De kleedkamers zijn dicht, er is geen alternatieve kleedruimte gemaakt.  
 

1. Indien je aan één afstand deel neemt wordt je verzocht om zo snel 
mogelijk na deze afstand het stadion te verlaten.  

2. Warm lopen kan niet rondom de baan, maar dient buiten het 
stadion te gebeuren.  

3. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een 
niet-medisch mondkapje te dragen in het stadion.  

4. Publiek en toeschouwers zijn niet toegestaan.  
5. Elke rijder kan één trainer/begeleider mee nemen.  
6. Deze dient plaats te nemen op de tribune aan de spoorzijde van de 

baan. Daar kunnen zij ook het ijs betreden voor de coaching.  
7. Het middenterrein is exclusief voor de sporters en juryleden.  
8. De tunnel naar het middenterrein toe is alleen toegankelijk voor de 

rijders.  

9. Er zijn geen aparte wc’s voor sporters, jury of begeleiders. 
10. Tot vijf uur is de ijsbaan toegankelijk voor recreatieve schaatsers.  

 
Het organisatiecomité heeft het recht te allen tijden de wedstrijd te staken 
indien zij dit noodzakelijk acht wanneer corona maatregelen niet worden 
nagekomen.  
 
Maar toch hebben we er zin in!  

mailto:hollandcup@knsboost.nl
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf
http://www.knsb.nl/
http://www.descheg.nl/
http://www.baanverenigingdeventer.nl/
http://www.knsboost.nl/
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Namens het OC  
Marjel Daggenvoorde 
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BIJLAGE 1: Plattegrond IJsbaan  
 
 
 
 
 
 
 


