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Organisatiecomité 

 

 

 

De organisatie van de Oomssport Jeugdskeelercup Competitie is:  

OC Jeugdskeelercup 

 

Nadere informatie te verkrijgen bij, tevens contactadres: 

Naam: Maria de Bont  

Tel.nr.: 06-36509109  

E-mail: jeugd@skeelercup.nl  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Het OC is als volgt samengesteld: 

 

Maria de Bont 

Organisatie medewerking HVHW 

 

 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Jeugdskeelercup Competitie 

is beschikbaar via http://www.schaatsen.nl/kalender/ en op: 

https://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/ 
 

  

1. Deelname  Inschrijven  

• Deelnemers schrijven zich per wedstrijd in via 

https://inschrijven.schaatsen.nl/. 

• De inschrijfkosten voor deze wedstrijd bedragen € 17,50 voor 

gehele competitie of  € 4,50 per wedstrijd per rijd(st)er, te betalen 

als ideal betaling bij het inschrijven voor de wedstrijd. 

• Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site 

https://inschrijven.schaatsen.nl/ tot twee dagen voor de wedstrijd. 

• Wanneer er vergeten is in te schrijven: bijschrijvingen ter plaatse 

bij het wedstrijdsecretariaat zijn mogelijk en kosten € 5,00 per 

wedstrijd. 

• Transponder gebruiken van de organisatie, kosten hiervoor 
bedragen Pup 1 t/m 4 € 5,-. Voor de Kadet en junior € 15,- 
voor gehele competitie. 

• Beennummer, indien je geen landelijk beennummer hebt, kan 
je als pupil 2 t/m 4, een nummer van de organisatie lenen, 

deze berekent € 5,- borg hiervoor. 
• Per deelnemer mag er gezien de maatregelen m.b.t. Covid 19 

maar 1 begeleider aanwezig zijn. 
. 
 

 

http://www.schaatsen.nl/kalender/
https://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
https://inschrijven.schaatsen.nl/


 

Oomssport Jeugdskeelercup 
Competitie 

 25 juni 2021 
Jeugdskeelercup 1 Honselersdijk 

 

 

 Afmelding 

Voor sluiting inschrijving: via de bevestigingsmail bij inschrijving. 

Na sluiting inschrijving   : via email aan jeugd@skeelercup.nl t/m dag 

wedstrijd.  

 

Tekenen presentielijsten tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd op 

de volgende locatie: 

 

Naam locatie: Honselersdijk 

Adres locatie:       Broekpolderlaan 14 

Postcode, Plaats: 2675 CJ Honselaarsdijk 

Telefoonnummer: 0174-623052 

  

 

     n.v.t. 

  

2. Anti-doping  Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.  

 

3. Medische verzorging Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig. 

 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is: 

Reinier de Graaf Ziekenhuis (2km) 

Michel Broekweg 2A;2671 ME Naaldwijk 0174-637700 
     
MCH Bronovo buitenpark Monster (5km) 

Molenweg 41;2681 RE Monster;0174-241847 
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4. Huldigingen  Na afloop van de afstand vinden huldigingceremonieën plaats, bij 

voorkeur, direct na afloop van hun race. Gaarne medewerking van de 

betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om zich hiervoor beschikbaar te houden. 

 

5. Uitslagen De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op schaatsen.nl en op knsbgewestzh.nl/inline. 

 

  

6. Officials 

 

Hoofdscheidsrechter:  Wim Qualm 

 

   

   

   

7. Toegang tot 

locatie/toegangskaart

en 

Toegang tot de locatie is gratis. 

 

  

  

8. Kleedkamers 

 

Kleedgelegenheid aanwezig:  ja  

Douchegelegenheid aanwezig:  ja  

 

Naam locatie : Honselersdijk 

Adres locatie:       Broekpolderlaan 14 

Postcode, Plaats: 2675 CJ Honselaarsdijk 

Telefoonnummer: 0174-623052 

 

 

 

15. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal mede door middel van transponders worden 

geregistreerd.  

 

Voor meer informatie over transponders zie Art. 90: 

http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf 

 

16. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

 

Programma 

 

Aanvang: 19.00-21.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B  

Pup4: 1 kleine ronde tijdrit (2x) - Slalom 

Pup3: 1 kleine ronde tijdrit (2x) - marathon 3 ronden 

Pup2: 1 kleine ronde tijdrit (2x) -marathon 6 ronden 

Pup1: 1 grote ronde tijdrit (2x) -marathon 9 ronden 

Kadet: 1 grote ronde tijdrit (2x)  -marathon 12 ronden 

Junior B: 1 grote ronde tijdrit (2x)  – marathon 15 ronden 
 

Parcours 

Lengte parcours: 200m en 1040m 

  

http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf
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17. Routebeschrijving 
Adres  

Broekpolderlaan 14 

2675 CJ Honselaarsdijk 

 

Routebeschrijving  

https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=wielrenbaan+honselersdijk 

 

18. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen via e-mail worden gesteld; skaten@knsb.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skaten@knsb.nl

