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Informatiebulletin 
 

        Voorwoord I.v.m. COVID-19 zijn er op de wedstrijddagen in Sportcomplex De Meent en 
op de 400m baan specifieke locatie gebonden Covid-maatregelen getroffen 
uit oogpunt van besmettingspreventie. Deze zijn tot stand in samenspraak 
tussen het OC, de afgevaardigde van de KNSB-sectie LB/KB en de 
locatiemanager van de ijsbaan.  
Verwacht wordt van allen (van deelnemer t/m begeleider) zich hieraan 
houden.     

   
1. Wedstrijd en baan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Organisatie Comité van de Schaats Federatie Alkmaar heeft de eer om de 
topwedstrijd voor talenten Holland Cup & Rabo 3 uit de wedstrijdcyclus om de 
Holland Cup & Rabobank 2021-2022 te organiseren.  
Deze wedstrijd is tevens een selectie voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi 
(OKT)  
 
De wedstrijd vindt plaats op 11 en 12 december 2021 op de 400m ijsbaan van 
Sportcomplex De Meent Alkmaar 
 
Type baan:  standaard 400m baan, half outdoor, kunstijs. 
 

  Het OC is als volgt samengesteld: 
Voorzitter   Joost Bergsma 
Secretaris (vicevoorzitter)                 Jan Veenis 
Budgetbewaker   Adri Zwagerman 
Wedstrijdmanager  Patrick den Elsen / Joop van Dok 
Jurycoördinatie   Patrick den Elsen / Dick Posch 
ET/systemen   Kees Jan Bos  
IJsbaan manager                                 Roy Lennings (Alkmaar Sport NV) 
 
Alle relevante info omtrent deze wedstrijd is te vinden op schaatsen.nl:  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/12/holland-cup-rabobank-3/ 
  

2. Deelname 
 
 
 
 
Aanmeldingen op de 
wedstrijddag 
 

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/ 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden bij 
de i.v.m. Covid-maatregelen gecreëerde ingang aan de oostzijde van het 
Sportcomplex voor alléén de deelnemers en hun coaches, Deze geeft toegang 
tot een afgebakende zone langs de baan (zie afbeelding op bijlage 1).  
Dit is mogelijk vanaf 07:30 uur tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd 
van de categorie (Conform Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  
Daar wordt naast de aanmelding gelijk met 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 corona hebt gehad. Bij geen adequate 
Corona-check kan men niet toegelaten worden 
LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 
kunnen worden. Vergeet deze niet mee te nemen. 
 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/12/holland-cup-rabobank-3/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure
https://inschrijven.schaatsen.nl/
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NotaBene: Overige begeleiders zoals chauffeurs/familieleden zijn verplicht 
gebruik maken van de hoofdingang van het Sportcomplex!! 

De m.i.v. 28 november j.l. vanaf 17.:00u geldende Corona regels én de regels 
van het Sportcomplex Alkmaar zijn van toepassing: 
https://www.demeentalkmaar.nl/over-ons/coronaprotocol.html  

 
4. Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website https://inschrijven.schaatsen.nl 

Na sluiting van de inschrijving tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd via e-mail: 
afmeldenLBW@knsb.nl 
Afmelden op de dag van de wedstrijd zelf online: afmeldenLBW@knsb.nl 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 

Naam: 
Wedstrijdnummer: 
Wedstrijdnaam: 
Plaats van de 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 juiste wijze van afmelden 
Ben je reserve? Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en 
je coach) zo vroeg mogelijk door aan: patrickdenelsen@ziggo.nl zodat we je tijdig 
kunnen berichten als je mag invallen. 
 

5. Programma 
 
  

Dag 1: Zaterdag 11 december: 500m D en H, 1500m D en H 
Dag 2: Zondag 12 december: 3000m D, 5000 H, 1000m D en H 

6. Teambegeleiders/ Coaches- 
bijeenkomsten, lotingen en 
info-verstrekking 
 
 
 

 
 

Alle informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl 
 
Voor het informeren van sporters, begeleiders, enz. is voor iedere wedstrijd van 
de landelijke wedstrijdkalender de Sportity app beschikbaar. Deze wedstrijden 
vallen binnen wedstrijdcircuit Senioren; gebruik daarvoor de volgende 

toegangscode: knsb-lbsc!   

 
De app Sportity is te downloaden via de App-/Play-store door te zoeken naar 
Sport Sportity en vervolgens te installeren.  
Of door één van de onderstaande QR-codes te scannen, waardoor de app 
automatische wordt gedownload op je mobiele device. 
 

Voor iPhone/iPad: 
 

https://apps.apple.com/u
s/app/sportity/id1344934
434 

Voor Android: 

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

 

https://www.demeentalkmaar.nl/over-ons/coronaprotocol.html
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:afmeldenLBW@knsb.nl
mailto:afmeldenLBW@knsb.nl
mailto:patrickdenelsen@ziggo.nl
http://www.schaatsen.nl/
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434
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 / KNSB officials en 
OC-leden zal een specifieke WhatApp-groep worden gebruikt. 
 
Naast informatievoorziening via Sportity zal deze informatie voor en tijdens de 
wedstrijden de uitslagen na goedkeuring door de scheidsrechters te vinden zijn 
op www.schaatsen.nl met de volgende link: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/12/holland-cup-rabobank-3/ 
 

7. Lotingen Op vrijdag 10 december vindt om 15.00 uur de loting voor de 1e wedstrijddag 
i.v.m. Covid online plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Microsoft 
applicatie Teams. Coaches e.a. kunnen op toegang krijgen tot Teams om deze 
loting bij te wonen op aanvraag via: oclangebaansfa@ziggo.nl 
Op de 1e wedstrijddag vindt de Teamleaders meeting om 08.15uur plaats in de 
deelnemerszone buiten langs de 400m baan nabij de Jurykamer  
Op zaterdag 12 december vindt in de loop van de middag de loting voor 
wedstrijddag 2 plaats. Het tijdstip waarop de loting plaats vindt zal ’s morgens 
bekend worden gemaakt. De loting zal wederom online plaats vinden volgens 
dezelfde werkwijze als voor de 1e wedstrijddag. De startlijsten worden direct 
daarna via de Sportity App en Schaatsen.nl gepubliceerd. 
 
Ruim voor de 1e start worden op elke wedstrijddag kopieën van de startlijsten op 
de balie de hal van het Sportcomplex in de “publieks-zone” gelegd voor 
“chauffeurs/begeleidende familie e.d.”. 

 
8. 

 
Tijdschema 

 
Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt worden 
via www.schaatsen.nl en het definitieve tijdschema via de Sportity App 
 

9. Gebruik warming-up en 
faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen in de afgebakende deelnemers zone. Zie afbeelding 
op bijlage 1.  De zone is afgezet en niet toegankelijk voor 
chauffeurs/begeleidende familie en kan alléén betreden worden door sporters, 
trainer/coaches, jury, ET-team, EHBO’ers en medewerkers van de ijsbaan.  
De kleedkamers die worden gebruikt bevinden zich onder de tribunes van de 
400m baan; te bereiken vanuit de gecreëerde deelnemers zone  
Fietsen/Fietstrainers t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats nabij 
de publiekskleedkamer te worden geplaatst. Het is niet toegestaan om de gang 
naar de ijshal voor de warming up te gebruiken!  

 
10. 

 
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 toegang 

http://www.schaatsen.nl/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/12/holland-cup-rabobank-3/
mailto:oclangebaansfa@ziggo.nl
http://www.schaatsen.nl/
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naar 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. 

Voor meer informatie over dopingcontroles zie de website van de Doping 
Autoriteit: https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/Dopingcontroles-
overzicht 

 
11. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte beschikbaar op de begane grond, 

naast de grote publiekskleedkamer. Er zijn 2 EHBO-ers aanwezig. 
 
In geval van behoefte aan eerstelijns medische zorg kan telefonisch contact 
opgenomen worden met de Huisartsenpost Alkmaar voor Spoed Alkmaar 
(HONK) op 072-518 06 18 Website: https://www.honk.nu/huisartsenpost 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is die van de Noord-West Ziekenhuisgroep  
Het adres is: Wilhelminalaan 12 (hoofdingang)  
1815 JD Alkmaar, tel: 072-548 44 44 
De Spoed Eisende Hulp (SHE) heeft een eigen ingang aan de Metiusgracht. Volg 
de borden: ’Parkeren Metiusgracht’.  
Website: www.nwz.nl 
 

12. Huldigingen Na iedere afstand is er een huldiging, die tevens aangegeven wordt op het 
tijdschema. 

13. Protocol en uitslagen De uitslagen/ protocollen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 
beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl, zie de tabbladen op de speciale 
wedstrijdpagina van Holland Cup & Rabobank 3 
 

14. Betrokken officials Rieks van Lubek  KNSB waarnemer scheidsrechters 

Suzan van den Belt  KNSB scheidsrechter Dames 

Richard van Adrighem  KNSB scheidsrechter Dames (assistent) 

Björn Fetlaar 
 

KNSB scheidsrechter Heren 

Peter Breukers 

 

KNSB scheidsrechter Heren (assistent)  
Jan Zwier  KNSB waarnemer starters 

Marco Hesselink 
 

KNSB starter Dames 

Wim van Biezen 
 

KNSB starter Heren 

Tjitske Klikstra  KNSB Stagiair opleiding scheidsrechter 
Regionaal/Gewestelijk 

Jan Zwier  Afgevaardigde KNSB sectie LB&KB 

Rieks van Lubek  Afgevaardigde KNSB sectie LB&KB 
 

 
15. 

 
Accreditaties, toegang tot het 
stadion en toegangskaarten  
 
 

 
Op de wedstrijddagen is de toegang gratis voor begeleiders, directe familie tot 
de “begeleiderszone” op de baan. Deze toegang loopt vanaf de hoofdingang van 
het Sportcomplex naar een afgezet deel van de tribunes langs de 400m baan  
De deelnemers, coaches zelf gebruiken de gecreëerde ingang aan de oostzijde 
(nabij de randweg) die toegang geeft tot een afgezonderde zone langs de baan 
van het Sportcomplex (zie afbeelding op bijlage 1) 

https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/Dopingcontroles-overzicht
https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/Dopingcontroles-overzicht
https://www.honk.nu/huisartsenpost
http://www.nwz.nl/
http://www.schaatsen.nl/
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Dit is pas mogelijk vanaf 07:30 uur tot een half uur voor de aanvang van de 
wedstrijd van de categorie (Conform Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  
Testen voor toegang is voor iedereen verplicht! 
 
Covid maatregel: Het is deelnemers/coaches niet toegestaan om deze met 
dranghekken afgezette zone te verlaten door “over te stappen” naar de 
publiekszone. Indien dit toch plaats vindt, wordt de deelnemer van verdere 
deelname aan de wedstrijden uitgesloten! Dit geldt ook voor 
coaches/begeleiders. Eenmaal de veilige zone verlaten wordt er geen toegang 
meer tot de deelnemerszone toegestaan. 

 
16. 

 
Kleedkamers 

 
Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
Zie plattegrond op bijlage 1 van dit infobulletin. 
 
 

17. Wedstrijdpak en reclamelogo’s De deelnemers worden verzocht om via de link reclamelogo’s 

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.   

 

 
18. 
 
 
 
 
19. 
 
 
20. 
 
 

Armbanden 
 
 
 
 
Plaatsingsschema’s & 
Selectieprocedures 
 
Adres en parkeren 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band 
bij de start, gedurende de race en finish. De rijders dienen wordt de eigen 
wedstrijd armband te dragen.  
 
 
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
 

 
Terborchlaan 301, 1816 MH    Alkmaar 
Parkeren op de parkeerplaatsen P1 en P2; zie plattegrond op bijlage 3 
 

21. 
 
 
   

Onvoorzien 
 

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet zijn vermeld      
kunnen gericht worden aan het OC: oclangebaansfa@ziggo.nl 

 
 
  Namens het OC,  

Patrick den Elsen, wedstrijdmanager 
   
 

  

   

 
 
 
 
 
 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
mailto:oclangebaansfa@ziggo.nl
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Bijlage 1   Covid maatregelen – Looproutes begane grond Sportcomplex De Meent 
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BIJLAGE 2:  Parkeren bij De Meent 
 
Bij Sportcomplex De Meent kunt u gratis parkeren. Achter het Sportcomplex is een parkeergelegenheid gecreëerd 
waar u alle ruimte heeft om uw auto neer te zetten. De hoofdingang van De Meent (voor publiek) is aan de 
voorzijde. I.v.m. Covid gebruiken deelnemers een tijdelijke ingang aan de zuidoostzijde die rechtstreeks toegang 
geeft naar de 400m baan   

 

 


