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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de NK Afstanden Shorttrack is 

beschikbaar via https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/12/nk-afstanden-

shorttrack/ 

 

1. Deelname  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers en reserves aan de NK Afstanden Shorttrack worden 

persoonlijk uitgenodigd door de KNSB. Deelnemers worden per mail 

uitgenodigd en dienen hun deelname per afstand te bevestigen c.q. af te 

melden via https://inschrijven.schaatsen.nl/. De 

inschrijving opent op uiterlijk zaterdag 5 december om 12.00 uur en sluit 

dinsdag 8 december om 12.00 uur. 

Zonder inschrijving word je niet opgenomen op de definitieve 

deelnemerslijst, bijschrijving is niet mogelijk. Controleer dus de 

deelnemerslijst na je inschrijving, of je er inderdaad op staat.  

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, dan is een afmelding via de link in de inschrijfbevestiging 

vereist. Afmeldingen na 8 december 12.00 uur dienen rechtstreeks per mail 

aan de wedstrijdleiders wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl gemeld te 

worden. Op wedstrijddagen kun je je afmelden bij de wedstrijdleiders.  

 

LET OP: Alle deelnemers zijn verplicht zich te laten testen op donderdag 10 

december van 8-11 uur. Bij een afmelding na dinsdag 8 december 12.00 uur 

waarbij geen artsenverklaring kan worden overlegd, worden de kosten van 

deze test (ook als deze nog niet is uitgevoerd) op de deelnemer verhaald.   

 

 

2. Corona maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle maatregelen die het OC neemt in het kader van COVID-19 

verwijzen we je naar het “Corona Protocol NK Afstanden Shorttrack”. We 

verzoeken je deze, als atleet én als staflid, goed door te nemen. 

 

De verplichte Corona test wordt in Thialf afgenomen op donderdag 10 

december tussen 8-11 uur. Teams kunnen (via hun coach) een 

voorkeurstijdstip aanvragen voor dinsdag 8 december 12.00 uur. Ook als de 

voorkeur bestaat voor een andere locatie in het land, kan dit aangevraagd 

worden via wedstrijdorganisatie@knsb.nl. 

 

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! 

 

Neem een half uur voor de test geen chocolade, sportdrank, 

mentholkauwgom en/of mondspoelmiddel. Dit kan de test uitslag 

beïnvloeden.  

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/12/nk-afstanden-shorttrack/
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3. Aanmelden stafleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Accreditaties en 

aanmelden op 

wedstrijddag  

 

Het aanvragen van stafleden voor de NK Afstanden dient uiterlijk 8 

december 12.00 uur te geschieden via wedstrijdorganisatie@knsb.nl. 

De KNSB zal de definitieve stafleden toekennen i.v.m. de COVID-19 

maatregelen. 

 

De stafleden die actief zullen op de NK Afstanden worden uitgenodigd voor 

een digitale teamleaders meeting op donderdag 10 december om 20.00 uur. 

De link wordt door het OC toegezonden. 

 

Persoonlijke aanmelding op de wedstrijddag is vereist bij de aanmeldbalie 

direct bij binnenkomst in Thialf alwaar je ook je accreditatie zult ontvangen. 

Je mag alleen de ijshockeyingang aan de hoofdingang-zijde van Thialf 

gebruiken als ingang. Binnenkomen via de topsportingang is niet 

toegestaan. Je dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het 

Corona protocol. 

 

5. Helmcaps en 

transponders 

 

De helmcaps en transponders die tijdens de openingswedstrijd aan je zijn 

uitgereikt dien je te gebruiken. Als je nog niet in het bezit bent van een 

helmcap en transponder vragen we je dit per ommegaande te melden via 

wedstrijdorganisatie@knsb.nl. 

 

6. Trainingsfaciliteiten 

     en tijdschema 

Er zijn geen trainingsmogelijkheden op de dagen voor de wedstrijden. 

De voorlopig actuele tijdschema’s zijn te vinden op schaatsen.nl en in de 

Sportity app. 

 

 

7. Gebruik warming-up 

faciliteiten 

 

 

In de team area is plek om je fiets te plaatsen. Er worden geen fietsen 

vanuit het OC gefaciliteerd. Inlopen dient buiten plaats te vinden.  

8. Anti-doping  Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.  

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! Als daar behoefte aan is kan via de organisatie de 

betrokkenheid van de bondsarts gevraagd worden. 

 

9. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddag is een eerstehulppost ingericht in de EHBO-ruimte. 

Er zijn een arts en verpleegkundige aanwezig. 

 

10. Huldiging  De huldigingen vinden op zondag plaats na afloop van het 

wedstrijdprogramma, op het middenterrein. 

  

11.Toegang tot het 

stadion en 

toegangskaarten 

Er is geen publiek toegestaan. Iedere deelnemer ontvangt drie gratis codes 

voor de livestream op zondag. 

  

12. Team Area en 

Kleedkamers 

 

De Team Area op de omloop op de 1e etage van Thialf is de plek waar je 

team zich voornamelijk begeeft tussen races. Een kleedkamer is beschikbaar 

voor omkleden direct voor of na een rit en voor fysiotherapie behandelingen. 

De kleedkamer is met klem niet bedoeld om langdurig te verblijven. 

De kleedkamers zijn als volgt ingedeeld: 

NTS kleedkamers 5 en 6  

KNSB Talent Team Noord kleedkamer 7 

KNSB Talent Team Midden en Zuidwest kleedkamer 8 
  

13. Catering Voor de deelnemers is water en fruit beschikbaar. Er is geen lunch voorzien, 

dit moet je zelf vanuit thuis meenemen. 

mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl
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14. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

Indien het programma bekend is staat deze op:  

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/12/nk-afstanden-shorttrack/  

 

Voor alle communicatie omtrent deze wedstrijd gebruiken wij uitsluitend de 

app Sportity. Via het password NKAST2020! krijg je toegang. Mocht je de 

app nog niet hebben geïnstalleerd, dan kan dit via de volgende links:  

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

en voor Android/Google: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&gl=NL 

  

Updates worden automatisch gemeld. Zet push berichten aan om op de 

hoogte te blijven. 

 

Contactgegevens: 

 

Corona Manager: Wilf O’Reilly: 06-11886050 

Projectleider KNSB: Sandra Vrakking: 06-23801385 

Wedstrijdleider: wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl 
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