
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24-11-2020 13:16 Versie 19 november 2020 - 11u Pag. 2 van 11 

 

 
 

Welkom bij een 
bijzonder Daikin NK 
Sprint 

 
 
 
 

Beste schaatsvriend(in), 
 
Dat het Daikin NK Sprint 2021 een speciale editie wordt is een ieder duidelijk. Het 
COVID-19 virus maakt het noodzakelijk om uitzonderlijke maatregelen te treffen die 
een ieder raakt die betrokken is bij deze wedstrijd, zowel vanuit deelnemers- en 
organisatoren perspectief tot aan de toeschouwers die ook bij dit evenement  
ontbreken. 
 
Om daarover te informeren is dit bulletin samengesteld, wat met name over het 
wedstrijd organisatorische deel gaat én het COVID-19-protocol toegeschreven op dit 
evenement. 
 
Het COVID-19-protocol is leidend voor wat betreft inrichting, maatregelen en 
specifieke uitvoering van het Daikin NK Sprint 2021 en geldt als aparte bijlage. 
 
Neem uitdrukkelijk kennis en notie daarvan.  
 
Het protocol met daarin de richtlijnen voor o.a. testprotocol en uitsluitingsbeleid is 
beschikbaar in de app Sportity (zie punt 2 van dit document) onder menu-item 
COVID-19. 
 
Voor deelnemende schaatsers is het van groot belang om de RIVM vragenlijst 5-
dagen voor je eerste wedstrijddag in te vullen voor verkrijging van je accreditatie. 
Deze vragenlijst is online te vinden in de Sportity-app.  
 
 
COVID-19 maatregelen op locatie:  

 Op locatie melden de deelnemers zich via de atleteningang (gelegen aan de 
spoorzijde van het ijsstadion). Iedereen vult daar dagelijks via het scannen 
van de QR code of de link in de Sportity app de medische vragenlijst in.  

 Een ieder op locatie houdt zich aan de algemeen geldende hygiëne 
maatregelen. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en worden op locatie 
gecommuniceerd.  

 Pers komt binnen via de persingang en jury, officials en crew via de 
hoofdingang. Zo houden we doelgroepen zoveel mogelijk gescheiden. Ook 
bij deze ingangen vindt een (dagelijkse) medical check plaatst alvorens men 
naar binnen mag.  
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Organisatiecomité 

 

Het Organisatiecomité (OC) is gevestigd in Thialf, Pim Mulierlaan 1, 8443 DA  
Heerenveen, op de 2e etage in zaal ‘Calgary’. 
 
Het OC- kantoor is woensdag 25 november t/m vrijdag 27 november geopend van 
09.00 uur t/m 17.00 uur. 
Op wedstrijddagen (zaterdag 28 november t/m zondag 29 november): 9.00 uur tot 
einde van de wedstrijddag. 
 

Telefoon 020-4969173 

Emailadres oc@houseofsports.nl 

  
  

Het OC is als volgt samengesteld: 

OC-vertegenwoordiger Herman ter Meulen 
h.termeulen@knsb.nl 
+31 (0)6 3620 5067 

KNSB 
 

Jeroen Kraaij 
J.Kraaij@KNSB.NL 
+31 (0)6 5136 3470 

Partnership | Stakeholder 
manager 

Tim Smit 
timsmit@houseofsports.nl 
+31 (0)6 1030 8477 

Projectmanager HoS  
& COVID-19 Manager 

Kristel Strikkers 
kristel@houseofsports.nl 
+31 (0) 6 2641 2848 

Eventmanager HoS Michelle Karemaker 
Michelle@houseofsports.nl 
+31 (0)6 3826 5816 

Accreditaties Thirza Pronk 
accreditation@houseofsports.nl 
+31 (0)6 4262 5640 

Competitiemanagers Harry Koch 
h.koch@knsb.nl 
+31 (0)6 4245 1251 
Leendert de Boom  
l.deboom@knsb.nl 
+31 (0)6 1137 1991 

Commerciële zaken, 
Hospitality & Sales 

Michelle Geldhof 
m.geldhof@houseofsports.nl 
+31 (0)6 5055 1030 

Thialf Security en TD 
Andre Visee 
Visee@thialf.nl 
+31(0)6 5118 8624 

mailto:oc@houseofsports.nl
mailto:h.termeulen@knsb.nl
mailto:J.Kraaij@KNSB.NL
mailto:timsmit@houseofsports.nl
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mailto:accreditation@houseofsports.nl
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mailto:Visee@thialf.nl
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COVID-19 Coördinator op 
locatie (Thialf) 

Hilde Bosgraaf 
+31(0)6 4305 2724 

 

 

 

1. Deelname Daikin NK 
Sprint 

De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de sectie 
Langebaan van de KNSB. 
De deelnemers dienen zich voor dinsdag 24 november 20.00u in te schrijven c.q. af 
te melden via https://inschrijven.schaatsen.nl/ 
 
Algemene afmelding 
Na sluiting dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris van het OC,  
Siep Luinenburg, tel. 06-1205 0595 (appje) of via een e-mail aan 
s.luinenburg@knsb.nl. 
Op wedstrijddagen bij de wedstrijdsecretaris of de scheidsrechters. 
 
Alle relevante info omtrent deze wedstrijd is te vinden via de Eventsite: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/11/daikin-nk-Sprint/ 
 
Via Twitter, hashtags: #DaikinNK #samenschaatsen 
 

  

2. Info-verstrekking, 
Meetings voor 
Teambegeleiders/ 
Coaches en Lotingen en 
speciale app 
 
 
 

 

Voor Officials, Teamleaders, Trainers/Coaches en deelnemers is de app Sportity in 
gebruik. Via deze groep zal de meest relevante informatie worden gedeeld en 
uitgewisseld.  
De app Sportity is te downloaden via de App-/Playstore door te zoeken naar  
Sportity en deze vervolgens te installeren.  Of door één van de volgende QR-codes te 
scannen waardoor de app automatisch wordt gedownload op je mobile device. 
 

Voor iPhone/iPad: 
 
https://apps.apple.com/us/app/sportity/
id1344934434 
 

Voor Android: 
 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.sportity.app&gl=NL 
 

  
 
Via WhatsApp-groepen zal het password worden verstrekt. 

https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:s.luinenburg@knsb.nl
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/11/daikin-nk-Allround/
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&gl=NL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&gl=NL
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Voor vertrouwelijke informatie tussen wedstrijdsecretariaat/scheidsrechters en 
teamleiders/coaches zullen specifieke WhatsApp-groepen worden gebruikt. 
Aanmelden voor deze groepen kan bij de wedstrijdsecretaris. 
 
Op Vrijdag 27 november 17.30 uur start de enige teamleaders-meeting via een MS-
Teams online meeting.  
De link hiervoor wordt tijdig via Sportity en de WhatsApp-groepen gedeeld. 
Dit is een belangrijke meeting voor teamleaders en coaches omdat in deze meeting 
ook uitdrukkelijk op de wedstrijd-specifieke COVID-19 maatregelen wordt ingegaan, 
naast de normale punten die in een teamleadersmeeting worden doorgenomen.  
De teamleaders meeting gaat gelijk over in de loting. 
 
Op vrijdag en zaterdag worden via Sportity de startlijsten en tijdschema’s voor de 
volgende wedstrijddagen verstrekt.  
Het streven is om deze binnen een uur na de laatste huldigingen van de dag te 
verstrekken. 
 
 

3. Accreditaties, toegang 
tot het stadion  

 
 
 
 
 
 
Atleten/staf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armbanden rijders (reclame 
vrij) 
 
 
 

In verband met COVID-19 geldt een streng accreditatiebeleid. Het voornaamste 
uitgangspunt is dat i.v.m. de COVID-19 maatregelen uitsluitend personen die 
functioneel aanwezig moeten zijn, een accreditatie kunnen aanvragen en verkrijgen 

 Alle aanvragen dienen uiterlijk maandag 23 november 18.00 uur te zijn 
aangevraagd via accreditation@houseofsports.nl.  

 Voor teams/deelnemers geldt dinsdag 24 november 20:00 uur als deadline.  
 Extra accreditatie aanvragen na deze deadline worden niet gehonoreerd. 

 Reserves dienen op voorhand geaccrediteerd te worden.  
 
Atleten en staf 

 Accreditaties afhalen: 
o Op vertoon van de 5 dagen RIVM vragenlijst en wanneer de PCR test 

uitslag negatief is, verkrijgt men de accreditatie.  
o Afhalen bij de atleteningang op vrijdag 27 november 08.30 – 18.00 

uur 
o Accreditaties wordt bij binnenkomst gescand. Bij de atleteningang 

wordt er in- én uitgecheckt. 
o Let op: ook voor niet deelnemers aan het Daikin NK Sprint die alleen 

komen trainen geldt het accreditatiebeleid en bovenstaande 
procedure.  
 

 Iedere rijd(st)er wordt geacht zijn/haar eigen set reclame-vrije rode en 
witte armbanden mee te nemen. Let op: bij de start zal dus geen bandje 
worden aangereikt, dit is eigen verantwoordelijkheid.  
 

 
 

mailto:accreditation@houseofsports.nl
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Organisatie/Jury/Officials  
Hoofdentree 1e dag 
wedstrijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen publiek 
 
 

Organisatie, jury en officials 

 Accreditaties afhalen en toegang stadion:  
o Afhalen bij hoofdentree op wedstrijddagen vanaf 09:00 uur nadat 

men een medical health check heeft gedaan. 
o Temperatuur wordt gemeten en een gezondheids-checklist moet 

worden ingevuld. 
o Op basis van een goede temperatuur en een negatieve vragenlijst 

wordt de accreditatie verstrekt en op de dagen daarna toegang 
verleend.  

Let op! Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het evenement. Bij de 
entree zijn mondkapjes verkrijgbaar, heb je deze reeds in je bezit van het vorige 
toernooi, dan verzoeken we je deze in het kader van duurzaamheid, te hergebruiken 
(ze zijn wasbaar). 

 
De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen. 
 
Helaas is publiek tijdens het Daikin NK Sprint niet toegestaan. Dat betekent ook dat 
er geen familieleden of vrienden van rijders het stadion kunnen betreden.  
Zijn er vragen, dan graag per mail sturen naar schaatsen@houseofsports.nl. 
 
 

4. Trainingsfaciliteiten en 
tijdschema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proefstarts 
 
 
 
 
 
 

Entree rijders 
Gedurende de event periode gebruiken de deelnemers de atleten-entree aan de 
spoorzijde van het ijsstadion om zoveel mogelijk contactmomenten met andere 
groepen te vermijden. Er is een extra uitgang beschikbaar aan de andere zijde van de 
kleedkamer-gang om de drukte bij de atleteningang te spreiden.  
 
Zowel een schema met trainingstijden, een tijdschema voor het krachthonk als het 
(voorlopige) tijdschema voor de wedstrijddagen zal via de App Sportity en de 
Evenement-site worden gepubliceerd. 
 
Hygiëne maatregelen 
Voorafgaand aan de topsporttrainingstijden wordt de atletenzijde van het stadion 
extra gereinigd (toiletgroepen, krachthonk, kleedkamers, oppervlakten). Houd zelf 
ook rekening met de hygiëne maatregelen en maak je trainingsapparaten 
/materialen schoon na gebruik. 
 
Proefstarts zijn alleen op aanvraag.  
Aanmelden voor dinsdag 24 november a.s. 13.00 uur via oc@houseofsports.nl 
 
 
 

mailto:schaatsen@houseofsports.nl
mailto:oc@houseofsports.nl
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5. Gebruik warming-up 
faciliteiten 

 
 

De volgende opties worden geboden in de krachttrainingshal op de 2e verdieping. 
Alleen te bereiken via spoorzijde van het stadion: 
 

a. Fietsen/Lopen/Springen 
b. Krachttraining  

 
Zie voor openingstijden het trainingstijdenschema.  
Vanwege COVID-19 is er slechts toegang voor een beperkt aantal personen in de 
trainingshal. Check vooraf de openingstijden.  
 
Tevens is er op de omloop in de Zuidbocht een warming-up ruimte per team 
gereserveerd, waar men zelf invulling aan kan geven.  
Teams dienen bij Freek van der Wart aan te geven of men gebruik wil maken van 
deze mogelijkheid en evt trainingsattributen via F.vanderWart@KNSB.NL. 

 
 

6. Medische verzorging           
en anti-dopingcontroles 

Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost met arts ingericht vlak bij de 
kleedkamers in de centrale hal voor level 2 en 3. Voor level 1 bevindt de EHBO post 
zich op de omloop van de Zuidbocht (in de reguliere EHBO ruimte). Zo voorkomen 
we dat EHBO gevallen naar de andere zijde van het stadion moeten en in aanraking 
met level 2 en 3 komen.  
Er is tevens EHBO rondom de baan stand-by. 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is Ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, 
Heerenveen, Tel. 0513 – 685685. 
 
Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Deelnemers 
kunnen na afloop van de door hen gereden afstand aangewezen worden voor het 
ondergaan van een anti-dopingtest. Raadpleeg daarvoor het aankondigingsbord bij de 
Anti-dopingsruimte. 
Let op: een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet aan de dopingarts 
kunnen worden getoond. 
 
 

7. Huldigingen  Ook bij de ceremonies moeten we ons aan de COVID-19 maatregelen houden. 
- De podiumdelen staan zo opgesteld dat rijders altijd 1,5 meter afstand van 

elkaar kunnen houden.  
- De Klassementswinnaars (de Nederlands kampioenen) pakken op een teken 

door de ceremonieleider zelf hun medaille van een standaard, zodat er geen 
contactmoment met een prijsuitreiker hoeft te zijn. Ditzelfde geldt voor 
bloemen en bij de eindhuldiging de kransen. 

- Er zijn alleen direct betrokkenen die een rol bij de ceremonie hebben 
aanwezig.  
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8. Protocol verstrekking Het wedstrijdprotocol zal na afloop van de wedstrijd digitaal beschikbaar zijn op de 
event-site en via Sportity. 
 

   

9.  Betrokken officials Scheidsrechters Heren  Hanjo Heideman / Dina Melis (Ass.) 

 Scheidsrechters Dames  Loretta Staring / Jan Depping   (Ass.) 

   

 Starter Heren Harrie Janssen 

 Starter Dames Jans Rosing 

   

 Afgevaardigde Sectiebestuur KNSB Jan Zwier 
 

 Wedstrijdmanager(s) Harry Koch (06-42451251) 
H.Koch@knsb.nl 
 
Leendert de Boom (uitvoerend) 
(06-11371991) 
l.deboom@knsb.nl 
 

 Wedstrijdsecretaris Siep Luinenburg (06-12050595) 
S.Luinenburg@knsb.nl 
 
 

10.  Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. Let 
op: de kleedkamers zijn zo ingericht dat je altijd 1,5 meter afstand kunt houden. Een 
logisch gevolg daarvan is dat de capaciteit beperkt is. Houd daar rekening mee. 
 

 

11.  Logorechten 
wedstrijdkleding 

De deelnemers worden verzocht om via de link 
http://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 betreffende entiteit. Voor licentiehouders die niet tot één van de genoemde 
entiteiten behoren, dient de Individuele Sponsorverklaring ter goedkeuring te 

mailto:H.Koch@knsb.nl
mailto:S.Luinenburg@knsb.nl
http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
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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. 
 
 

12. Tijdwaarneming De tijdwaarneming wordt mede door middel van transponders geregistreerd.  
Deze worden per afstand verstrekt, zijn verplicht te dragen (verantwoordelijkheid 
van de deelnemer) en dienen na afloop van de rit weer te worden ingeleverd.  
Plaats van uitgifte en inname is vanwege COVID-19 verplaatst naar beneden in de 
tunnel waar iedere rijder passeert.  
 
Tijdmetingen vinden plaats door 3 systemen en handtijd: 
1. fotofinish apparatuur (leidend) 
2. twee complete sets fotocellen tussen de rijstroken (1e back-up) 
3. een transpondersysteem (2e back-up) om de tijd en volgorde van finish van 
deelnemers of teams te bepalen. 
4. Handtijd 
 
 

13. Wijziging 
protestprocedure 

De procedure om een protest in te dienen is met ingang van dit seizoen als volgt 
gewijzigd: 
 
De ISU heeft nadere toelichting gegeven op protest mogelijkheden. Dat betekent dat 
beslissingen van de scheidsrechter m.b.t. de Field of Play situaties, dus alles wat 
tijdens de wedstrijd gebeurt (zoals bijvoorbeeld lijn overschrijding, hinderen, te 
vroeg kruisen, kick-finish, etc.), staan daardoor niet meer ter discussie en er is geen 
protest mogelijk.  
 
Zie General Regulations artikel 123 lid 4. 
 
 

14. Programma  
in hoofdlijnen 

Vrijdag 27 november 17.30u 
Enige teamleaders meeting (online) gevolgd door de lotingen voor zaterdag. 
 
Zaterdag 28 november 14.30u 
1e 500m Dames | 1e 500m Heren | 1e 1000m Dames | 1e 1000m Heren 
Gevolgd door de lotingen voor zondag. 
 
Zondag 29 november 15.15u 
2e 500m Dames | 2e 1500m Heren | 2e 1000m Dames | 2e 1000m Heren  
 
 

mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl
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15. Calamiteiten In het geval van een calamiteit binnen of buiten het stadion waardoor het 
noodzakelijk is om iedereen in het stadion te evacueren dan geldt de volgende 
procedure: 
 

 Zodra er een signaal van het Calamiteiten team naar de 
wedstrijdmanager komt om te evacueren, wordt deze mededeling direct 
doorgegeven aan de scheidsrechters, via intercom of andere beschikbare 
middelen. 

 De wedstrijd wordt dan onmiddellijk stilgelegd door de scheidsrechters om 
ervoor te zorgen dat alle deelnemers, coaches, teamleaders, alle officials en 
juryleden het ijs en het middenterrein verlaten via de aangewezen uitgang.  

 Iedereen moet zich begeven naar een aangewezen verzamelplaats buiten 
het stadion. 

 Een ieder moet de instructies van de veiligheidscoördinatoren, herkenbaar 
door een geel hesje, opvolgen.   
 
 

16. Tot slot De organisatie vraagt dringend alle geaccrediteerden de coronamelder.nl app te 
downloaden, deze app waarschuwt als gebruikers mogelijk in contact zijn geweest 
met iemand die besmet is door het coronavirus, zie ook https://coronamelder.nl 
 
Bij meldingen waarschuw direct de COVID-19 manager  
Kristel Strikkers, via +31 (0) 6 2641 2848 
 
Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen 
gericht worden aan het OC. 

 
Namens het Organisatie Comité 
Siep Luinenburg 
Wedstrijdsecretaris 

https://coronamelder.nl/

