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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan De sectie langebaan & kortebaan van de KNSB organiseert met hulp van het 
juryteam van de Koninklijke IJsvereniging Thialf een Mass-start 
competitiewedstrijd  
 
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021 op Thialf te 
Heerenveen.  
 
Type baan:   
standaard 400m baan, indoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Sectie LB/KB:  Rieks van Lubek 
Jury-coördinator:  Boukje Kramer  
 

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

 Aanmelden op de 
wedstrijddag 

In verband met de Corona-maatregelen geldt er een bijzondere 
aanmeldprocedure. 
De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag persoonlijk aan te melden bij 
de wedstrijdleiding direct bij entree van Thialf. Daar wordt dan ook gelijk 
de CoronaCheck-app gecheckt op geldigheid. Met de app bewijs je dat je 
gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je recent al 
corona gehad hebt.  
 
Dit is mogelijk tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd (conform 
Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  
Aanmelden kan vanaf 17:30 uur tot 19:00 uur.  
 
Vergeet niet je identiteitsbewijs ook mee te nemen, waarmee je aantoont 
dat de QR-code bij jou hoort. Mocht voor de aanmaak van deze QR-code 
een test nodig zijn dan kan dit bij een locatie van 'Testen voor Toegang' (dit 
is nodig als de sporter niet volledig gevaccineerd is of een herstelbewijs 
heeft).   
 

 Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
 
Na sluiting van de inschrijving tot 2 uur voor de wedstrijd via e-mail:  
afmeldenLBW@knsb.nl  
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Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 
Naam: 
Wedstrijdnummer: 
Wedstrijdnaam: 
Plaats van wedstrijd:  
Afstand (in geval van afstandswedstrijden): 

 
En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 
 
Vanaf 2 uur voor de wedstrijd persoonlijk afmelden met opgaaf van reden 
via de scheidsrechters. 
 

3. Programma Zaterdag 2 oktober 2021 
19:30 uur start Mass Startwedstrijd  
Gereden wordt in een A- en B-groep. 
 
Voorlopig tijdschema: 
19:30 start Mass start dames 
18.00-18.16  Dames groep B 
19:30-19:46  Dames groep A 
18.32-18.42 baanverzorging 
19:46-20:02  Heren groep B 
20:02-20:18  Heren groep A 
 
NB: Mocht het aantal deelnemers bij de heren 28 of minder worden zullen 
zij in de A-groep om 19:46 uur starten 
 

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
§ Mass Start Competitie 3 

 
Tevens zal informatie worden verstrekt via de Sportity app 
 
Voor het informeren van sporters, coaches, 
begeleiders, etc. is voor iedere wedstrijd van 
de landelijke wedstrijdkalender de Sportity 
app beschikbaar.  
De Mass Startwedstrijden vallen binnen 
wedstrijdcircuit Senioren, gebruik daarvoor 
de volgende toegangscode:  

   
5. Tijdschema Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt 

worden op de teamleadersmeeting en via www.schaatsen.nl en de Sportity 
app worden gepubliceerd. 
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6. Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddag kan warming-up plaats vinden in en om rondom de 
baan en fietsen t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats te 
worden geplaatst.  

7. 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.  

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

 

8. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht bij de kleedkamers 
in de centrale hal. Voor de Mass-startwedstrijd is een medisch team van 
Fase aanwezig.  
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is: Ziekenhuis De Tjongerschans Thialfweg 44, 
Heerenveen Tel. 0513 – 685685 

  	
9. 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 
wedstrijdpagina .  
 

10. Betrokken officials Björn Fetlaar  KNSB scheidsrechter 
Wil Schildwacht   KNSB scheidsrechter (assistent) 
Peter Breukers  KNSB scheidsrechter (assistent) 
   
Jan Zwier  KNSB starter  
   
Sieme Kok    Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 
   

 

11. Accreditaties, 
toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

Op de wedstrijddagen is er gratis toegang tot het stadion. Deelnemers 
kunnen de ijsbaan betreden via hoofdingang van de ijsbaan.  
 
Voor deze wedstrijden is het op dat moment geldige Protocol verantwoord 
sporten NOC*NSF van toepassing (datum van de wedstrijd is bepalend. Kijk 
voor de laatste versie op de site van de KNSB: Protocol verantwoord sporten 
NOC*NSF. 
 
In verband met de Corona-maatregelen geldt er een bijzondere 
toegangsregeling voor de sporters als trainers/coaches, bezoekers en/of 
journalisten/fotografen. 
 
Bij het betreden van de 400m baan, direct bij entree van Thialf, wordt 
de CoronaCheck-app gecheckt op geldigheid. Met de app bewijs je dat je 
gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je recent al 
corona gehad hebt.  
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Toegang tot de 400m baan is er vanaf 17:30 uur tot 19:30 uur.  
 
Dit geldt zowel voor de trainers/coaches, bezoekers en/of 
journalisten/fotografen. Vergeet niet je identiteitsbewijs ook mee te 
nemen, waarmee je aantoont dat de QR-code bij jou hoort. 
 
Mocht voor de aanmaak van deze QR-code een test nodig zijn dan kan dit 
bij een locatie van 'Testen voor Toegang' (dit is nodig als de sporter, trainer, 
bezoeker of journalist niet volledig gevaccineerd is of een herstelbewijs 
heeft).   

12. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is 
toegewezen.  
 

13. 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.  
	

16. Veiligheids-
maatregelen 
 
 

Veiligheidsmaatregelen Mass Start wedstrijden zijn opgenomen in ISU 
Communication 2195 d.d. 29 augustus 2018: 
www.isu.org/speed-skating/rules/ssk-communications/17969-isu-
communication-2195 	
 
Materiaalcontrole vanaf 18:30 uur en tot 19:20 uur:  
De materiaalcontrole vindt plaats op het middenterrein.  
De jury die de controlewerkzaamheden uitvoert vraagt of jullie materiaal  
aan de veiligheidseisen voldoet en wil dat graag zien. Wees hier goed op  
voorbereid zodat er een vlotte doorstroom bij de controle plaats kan 
vinden.  
Bij akkoordbevinding worden de caps en transponders verstrekt. 

   
17. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 

kunnen gericht worden aan het OC.  
 
Namens het OC  
Rieks van Lubek,  
sectie LB & KB KNSB  
sectieLBKB@knsb.nl  
	

  


