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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Baancommissie Eindhoven heeft de eer om de 
Eindhoven Trofee/Rabobank Holland Cup 2 te organiseren.  
 
De wedstrijd vindt plaats op 20 en 21 november 2021 op IJssportcentrum 
Eindhoven te Eindhoven 
 
Type baan:   
standaard 400m baan, outdoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Voorzitter Gerard van der Schoot 
Secretaris (vice-voorzitter) Tade Salverda  
Budgetbewaker Nils Bovée   
Afgevaardigde GT Jan Hessels  
Wedstrijdmanager Gerard van der Schoot 
Jurycoördinatie Martijn Willemsen  
Wedstrijdsecretaris Pieter de Jong 

ET/systemen Johan Klootwijk & Adriaan Mellema 
IJsbaan manager: Robin van der Heijden  
Ijsmeester: Martin de Klerk 
 
Website: https://www.eindhoventrofee.nl/ 
 
 

J 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 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden bij 
de entree van de ijsbaan. Dit is mogelijk vanaf 16:15u tot een half uur voor de 
aanvang van de wedstrijd van de categorie (conform Nationaal 
Wedstrijdreglement art.12 lid 5). 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. 
Ook Juryleden en begeleiders worden gecheckt via de CoronaCheck app bij het 
afhalen van hun jurykaart. 
 

 Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
Na sluiting van de inschrijving tot 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd  via 
e-mail:  afmeldenLBW@knsb.nl  

https://www.eindhoventrofee.nl/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
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Afmelden op de dag van de wedstrijd online afmeldenLBW@knsb.nl 
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 aanvang van de  wedstrijd persoonlijk afmelden met opgaaf 
van reden via de scheidsrechters. 
 
Met betrekking tot de afmeldingsprocedure wordt verwezen naar KNSB 
Langebaanmededelingen: Mededeling seizoen 2021/2022 nr. 1. Waarin 
sancties zijn opgenomen voor het niet of niet op de juiste wijze afmelden.  
 
Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo 
vroeg mogelijk door aan contactgegevens OC invullen, zodat we je tijdig 
kunnen berichten als je mag invallen. 
 

3. Programma  

Programma 

dag 1: afstand 
aanvangstijd, tijdschema van de 

scheidsrechter is bepalend 

Za 20 nov  500m 18:45 

  5000m 19:30 

      

dag 2: afstand 
aanvangstijd, tijdschema van de 

scheidsrechter is bepalend 

Zo 21 nov  1500m 18:45 

  3000m 19:30 
 

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

 
Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
<Link invoegen wedstrijd op schaatsen.nl>  
 
Voor het informeren van sporters, coaches, begeleiders, etc. is voor iedere 
wedstrijd van de landelijke wedstrijdkalender de Sportity app beschikbaar. De 
plaatsingswedstrijden vallen binnen wedstrijdcircuit Senioren, gebruik 
daarvoor de volgende toegangscode: 

http://www.schaatsen.nl/
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De coaches/teamleidersbijeenkomst wordt gehouden voor de jurytoren op 20 
nov om 16:30u. Aansluitend vindt de loting plaats.  Briefing coaches om 18u 
voor de jurytoren 
 

5. Lotingen Startlijsten worden gepubliceerd op www.schaatsen.nl:   
en op de Sportity app: KNSB Langebaan Senioren circuit inlog: KNSB-LBSC!    
 
 

6. 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. 
 

7. Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaats vinden op het ijs (tijdens 
publieke uur (om 16:30-17:30). Inrijden voor de wedstrijd van 18:00-18:15u.  
Fietsen t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats tussen jurytoren 
en tribune te worden geplaatst. (zie plattegrond) 
 

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 hangt bij de 
kleedkamers 

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 op het ijssportcentrum 
nabij de kleedkamers. Er zijn 2 EHBO-ers aanwezig. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Máxima Medisch Centrum MMC - De Run 4600 - 5504 DB Veldhoven 

10. Huldigingen Direct na de gereden afstand in de dweilpauze 

 
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 
wedstrijdpagina <Informatie & Uitslagen>.  
 

12. Betrokken officials Rieks van Lubek  KNSB waarnemer scheidsrechters 
Bert Timmerman  KNSB scheidsrechter Heren 
Frank Spoel   KNSB scheidsrechter Assistent Heren 
   
Janny Smegen  KNSB waarnemer starters 
Alfred van Zwam  KNSB starter Heren 
Bert Atzema  KNSB starter Heren 

http://www.schaatsen.nl/
http://www.schaatsen.nl/
http://www.schaatsen.nl/
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Rieks van Lubek   Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 
   

 

13. Accreditaties, 
toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

In verband met de huidige Covid maatregelen is er geen publiek toegestaan bij 
de wedstrijd. 
Op de wedstrijddagen is er gratis toegang tot de 400m wedstrijdbaan (na 
17:30u) voor publiek. Deelnemers coaches en jury kunnen de ijsbaan betreden 
via de gebruikelijke ingang van de ijsbaan en zich melden bij de aanmeldtafel 
vanaf 16:15u.  “Testen voor toegang”  QR scan 3G is voor iedereen verplicht. 
Accreditatiekaart wordt verstrekt en dient gedragen te worden in de speciale 
zone rondom de jurytoren voor rijders, coaches en jury. Zie plattegrond aan 
het einde van dit bulletin. 
 
 

14. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
Zie plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin. 
 
 

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 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. 
 

Plaatsingsschema’s 
& 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
 

https://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
mailto:wedstrijdorganisatie@knsb.nl?subject=Sponsorverklaring
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
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17.     

Selectieprocedures 
 
 
 
Adres en parkeren 

 
 
 
 
Adres: Anton Coolenlaan 3 - 5644 RX Eindhoven 
Parkeren achter de ijsbaan of naast de teststraat van de GGD. 
 

18. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 
kunnen gericht worden aan het OC.  
secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
  

mailto:secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl
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BIJLAGE 1: Plattegrond IJsbaan  
 
 
 
 
 
 

 

Alleen deelnemers 
en jury 
 

 8 

  10 

Jury 

toren 

Jury 
verzorging 

Aan-
melden 

ingang 

 

Groen gebied: alleen toegang met 
accreditatie (na coronacheck) 

 Kleedkamers voor 
deelnemers 


