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Beste deelnemers,  

 

Onderstaand vinden jullie extra informatie voor het Nederlands Kampioenschap Masters in 

Breda. 

 

Corona protocol 

Let op de uitvoering van het protocol zoals gesteld! Specifiek op: 

- Een tijdslot is van toepassing. De toegang is 1,5 uur voorafgaand aan de starttijd van je 

wedstrijd geopend en uiterlijk 1 uur na de finish van je wedstrijd de ijsbaan verlaten. 

- Deelnemers dienen bij ingang een Corona Toegangsbewijs te kunnen tonen. Deze kan 

bestaan uit:  

1. Een vaccinatiebewijs 

2. Een herstelbewijs  
3. Een negatief testbewijs, niet ouder dan 24 uur. Deze test kun je plannen via 

www.testenvoortoegang.nl 

Deze kunnen getoond worden via een QR-code (Coronacheck app) of een vaccinatiebewijs 

op papier.  

- Mondkapjesplicht, behalve op het ijs.  

- 1,5 afstand houden, behalve tijdens de sportbeoefening. 

- Publiek is niet toegestaan.  

- Begeleiders zijn niet toegestaan en hebben geen toegang tot de ijsbaan.  

 

Inschrijving & Materiaalcontrole 

De inschrijving zal plaatsvinden op het middenterrein en zal in drie stappen gebeuren:  

1. Voorafgaand aan de inschrijving zal er een materiaalcontrole plaatsvinden. Zorg ervoor 

dat je alles op orde hebt en niet voor verrassingen komt te staan.  

De vereisten voor materiaal zijn te vinden in de reglementen onder Artikel 420 en gelijk 

aan regionale marathons.  

2. Er ligt een envelop met een helmcap klaar onder jouw naam. Op de envelop staat een 

barcode geprint. Het is belangrijk dat je deze meeneemt naar stap 3.  

3. De barcode op de envelop kan gescand worden bij de Scan&Go. Hierna leg je jouw eigen 

Mylaps Transponder op het apparaat om deze te koppelen aan jouw naam. Hierna is jouw 

inschrijving afgerond.  

 

Mocht je niet in het bezit zijn van een transponder, geef dit dan aan bij de inschrijving.  

 

Kleedkamers  

Er kan gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Maak alleen gebruik van de aangegeven 

kleedkamers voor jouw categorie.  

 

Wedstrijdprogramma 
We hebben een strak wedstrijdprogramma en verzoeken iedereen op tijd op het ijs te verschijnen.  

Het programma is als volgt:  

 

13.15 uur :  Heren 40+ en 50+ -  80 ronden  

14.15 uur :  Heren 60+ en dames   -  60 ronden 

 

Wanneer rijders gedubbeld worden tijdens de wedstrijd worden zij niet uit koers gehaald. 

Wanneer het peloton de bel krijgt, geldt dit voor iedereen.  

 

Huldigingen vinden direct na de wedstrijd plaats. Graag jullie medewerking hierin in verband met 

een strak tijdschema. 
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Startlijsten & Uitslagen 

Startlijsten en uitslagen zijn te vinden via de kalenderpagina op:  

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/12/nk-kunstijs-masters/  

 

 

Horeca 

Tot 17.00 is de horeca op de ijsbaan geopend en kan hier gebruik van worden gemaakt.  

 

Wij willen jullie vragen hier verstandig mee om te gaan om eventuele besmettingen te 

voorkomen.  
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