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1. Wedstrijd Het organisatiecomité Gewest Noord Brabant – Limburg – Zeeland, 
Baancommissie Breda organiseert de Selectiewedstrijd NK sprint junioren A/B 
 
De wedstrijd vindt plaats op 29 januari 2022 op de kunstijsbaan Breda. 
 

2. Deelname De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de 
sectie Langebaan van de KNSB. De deelnemers dienen zich binnen de deadline in 
te schrijven c.q. af te melden via: www.schaatsen.nl  
 

3. Aanmelden op de 
wedstrijddag 

Bij de ingang van de ijsbaan worden deelnemers gecontroleerd op een geldig 
coronatoegangsbewijs (CTB). 
 
Toegang voor schaatsers en toeschouwers is mogelijk vanaf 17:30 
Tevens zal de deelnemer hier ‘aanwezig’ worden gemeld.  
Iedere deelnemer moet zich uiterlijk een half uur voor de startijd van zijn 
categorie hebben aangemeld. 
 
Alleen deelnemers en coaches zijn welkom op het middenterrein.  
 
Publiek is tot 22.00 welkom in de horeca gelegenheid en aan de rand van de 
ijsbaan. Houd 1,5 meter afstand en draag bij voorkeur een 
mondkapje/mondmasker. 
 
Na 22.00 dient het publiek de accommodatie te verlaten. 
 

4. Afmeldingen Afmelden tot 16.30 (29 januari) via afmeldenlbw@knsb.nl . 
 
Na 16:30 tot aanvang van de wedstrijd afmelden via thomas@bcbreda.nl  
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de scheidsrechters 
 

5.  Programma Aanvang wedstrijd 18.30  
 
(onder voorbehoud, tijdschema scheidsrechters is leidend). 
18:30 - 500 meters Junioren B 
19:15 - 500 meter Junioren A 
20:10 - 1000 meter Junioren B 
21:35 – 1000 meter Junioren A 
 

6. Organisatie comité Wedstrijdleider André Kusters 
Budgetbewaker Sylvester Niemans 
Jurycoördinatie André Kusters/Eric Rockland 
ET/Techniek Thomas Klein 
IJsbaan Breda Pim de Jager 
 

7. Teambegeleiders/Coaches 
Bijeenkomsten en 
infoverstrekking 

Alle informatie omtrent de wedstrijd is terug te vinden via schaatsen.nl: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/1/landelijke-selectie-nk-sprint-
junioren-a-b/  
 

16:30 Scheidsrechters / Starters mogen de accommodatie betreden 
17:30 Deelnemers/Coaches mogen de accommodatie betreden 
17:45 Teamleaders informatie op het middenterrein (groene tent)  
18:00 Briefing van de jury op het middenterrein (groene tent) door 

de scheidsrechters. 
  

 



 
8. Lotingen Lotingen vinden plaats via Microsoft Teams (11.00 zaterdagochtend) en worden 

gepubliceerd in Sportity 
 
 

9. Tijdschema/Uitslagen Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddag zal via www.schaatsen.nl en 
Sportity worden gepubliceerd. 
Sportity channel password: knsb-lbjc! 
 
Uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal beschikbaar zijn 
op www.schaatsen.nl , zie tabbladen op de wedstrijdpagina < Informatie & 
Uitslagen 
 

10.  Gebruik warming-up en 
faciliteiten 

Voorafgaand aan de wedstrijd kan een warming-up plaats vinden in en om de 
kunstijsbaan Breda.  
Fietsen t.b.v. de warming-up dienen op het middenterrein geplaatst te worden.  
 
De ijsbaan is in gebruik tot 18:00 uur, houd rekening met de aanwezige 
schaatsers. Inrijden op het ijs kan nadat de ijsbaan is vrijgegeven door de 
scheidsrechter. 
 

11. Gebruik kleedkamers en 
toiletten. 

Bij de ingang van de ijsbaan zal gecontroleerd worden op een geldig Corona 
Toegangsbewijs. Na deze controle is toegang tot o.a. de kleedkamers (4 stuks) en 
de toiletten toegestaan. Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor sporters! 
 
Regels in de kleedkamer: iedereen ouder dan 13 jaar dient een 
mondkapje/mondmasker te dragen. In de kleedkamer dien je 1,5m afstand van 
elkaar te houden. 
 

12. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht ter hoogte van de finish 
ter hoogte van de jurytoren.  
 
Dichtstbijzijnde Ziekenhuis 
Amphia Ziekenhuis 
Molengracht 21 
4818 CK Breda 
 

13. Anti Doping Op de wedstrijddagkunnen 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 op het bord in 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. 
 

14. Huisregels mbt Corona Vanwege de geldende coronamaatregelen en de situatie op de ijsbaan in Breda 
graag de overige aanvullende maatregelen in acht nemen: 

- In de jurytoren is het dragen van een mondkapje/mondmasker 
verplicht. Tevens zijn zo min mogelijk personen aanwezig in de 
jurytoren. (Bij voorkeur dragen alle functionarissen tijdens de gehele 
wedstrijd een mondkapje/mondmasker). 

- Trainers/Coaches zijn niet welkom in de jurytoren. 
- Toeschouwers zijn tot 22.00 alleen welkom in de horecagelegenheid en 

aan de rand van de ijsbaan op 1,5m afstand van elkaar. Bij voorkeur 
draagt iedereen een mondkapje/mondmasker. 



 
Na 22.00 dienen alle toeschouwers de accommodatie te verlaten, 
wachten of aanmoedigen langs de ijsbaan is dan niet meer 
toegestaan. 

- Alle landelijke Coronamaatregelen zijn van kracht en dienen te worden 
gerespecteerd. 
 

15. Armbanden/Wedstrijd 
bandjes 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste  
kleur band bij de start, gedurende de race en finish. Aan de rijders  
wordt geadviseerd om de eigen wedstrijd armband te dragen. Deze  
mogen niet van reclame zijn voorzien. 
 

16. Betrokken officials Scheidsrechters 
Scheidsrechter heren: Erik Kuiper  
Scheidsrechter dames: Tim Geraedts 
Ass. Scheidsrechter: René Leliveld  
Waarnemer scheidsrechter: Frank Zwitser  
Observatiestage: Frank Meuwissen   
Vertegenwoordiger sectie: Sieme Kok 
 
Starters 
Starter dames: Ingeborg Westenberg 
Starter heren: Erik Smeenk 
Waarnemer starter: Jans Rosing  
 

17. Adres en parkeren Kunstijsbaan Breda 
Terheijdenseweg 506 
4826 AB Breda 
Tel.: 076-572 30 10 
Er kan gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de ijsbaan. 
 

18. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen 
gericht worden aan André Kusters (andre.kusters@xs4all.nl)  

 


