
Informatiebulletin 
 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Noord Brabant – Limburg – Zeeland, 
Baancommissie Tilburg organiseert de Selectiewedstrijd NK 3000m 
junioren B/A 
 

De wedstrijd vindt plaats op 30 januari 2022, op IJsbaan Ireen Wüst te 
Tilburg. 
 

Belang van deze wedstrijd: 
8 plaatsen voor het NK Afstanden 3.000m Junioren B  
* plaatsen voor het NK Afstanden 3.000m Junioren A 

Type baan:   
standaard 400m baan, outdoor/indoor, kunstijs. 
 

 Organisatie 
comité 

Voorzitter                                  
Secretaris Irene gilbey 
Budgetbewaker Sylvester Niemans 
Wedstrijdleider Joost Hermans 
Jurycoördinatie Alexander Breij 
ET/Technische zaken Pieter v.d. Steen 
Wedstrijdorganisatie Johan Hermans / Bert Haans  
ICT ondersteuning                  Broer van Smeden 
IJsbaan Ireen Wüst John van Heeswijk / Bas Muskens 
 
 

2. Deelname Zie selectieprocedure:  

d51f2552-plaatsingsschema-junioren-seizoen-2021-2022-
2100919-v1_2.pdf (knsb.nl) 
 
De deelnemers dienen zich binnen de deadline voor afstand in te 

schrijven c.q. af te melden via: Schaatsen.nl inschrijvingen 
 

 Aanmelden op de 
wedstrijddag 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag persoonlijk aan te 
melden bij de ingang van de ijsbaan. Dit is mogelijk vanaf 16.45 uur tot 
een half uur voor aanvang van de te rijden categorie afstand.  

 Covid-19 De op de wedstrijddag geldende richtlijnen / maatregelen van de KNSB 
worden opgevolgd. 

 Afmeldingen Afmelden: via het centraal e-mailadres: afmeldenlbw@knsb.nl. tot 2 
uur voor de wedstrijd. 
 
Vanaf 2 uur voor de wedstrijd  

e-mail: wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com of telf. 0612171088 
 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de 
scheidsrechters. 
 
 

https://storage.knsb.nl/2021/09/d51f2552-plaatsingsschema-junioren-seizoen-2021-2022-2100919-v1_2.pdf
https://storage.knsb.nl/2021/09/d51f2552-plaatsingsschema-junioren-seizoen-2021-2022-2100919-v1_2.pdf
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/3b2f4601-2520-4c5c-9b0b-d670b726ff57/informatie
mailto:afmeldenlbw@knsb.nl
mailto:wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com


3. Programma Zondag 30-01-2022 
 

17.00 Toegang IJshal 

17.05 
Teamleiders/coach overleg met scheidsrechter 
bij toren juryruimte 

17.30 
Start wedstrijd 
3000m dames 
3000m heren 

22.00 Einde wedstrijd 
 
Alle  afstanden in kwartetten. 

Alle tijden onder voorbehoud eventuele wijzigingen worden via 
Sportity gecommuniceerd 
 

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via  

Landelijke selectie NK 3000m Jun A/B | Schaatsen.nl 
 
Om 17.05 wordt de coaches/teamleidersbijeenkomst gehouden op de 
ijsbaan onder bij trap jurytoren. 
 

5. Lotingen 
en 

In de Sportity app: https://sportity.com/app.  
Wachtwoord: KNSB-LBJC! 

6. Tijdschema Hier komen op de wedstrijddag de geldende protocollen, 
wedstrijdschema's, startlijsten in en wijzigingen worden m.b.v. 
pushberichten direct gemeld. 

7. Gebruik warming-
up en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaats vinden in en om de 
ijsbaan. Trainingsmogelijkheden enkel tijdens de recreatieve uren van 
de Ireen Wüst ijsbaan. 
Fietsen t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats op het 
middenterrein te worden geplaatst (zie plattegrond). 
Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens de 
baanverzorging zich op het ijs te begeven. 

8. Antidoping Op de 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 op het bord bij 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 

Op of rond de ijsbaan is EHBO-medewerker aanwezig. De EHBO-ruimte 
is naast de schaatsverhuur (zie plattegrond).  
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Elisabeth-2 steden ziekenhuis (ETZ Elisabeth) 
Hilvarenbeekseweg 60 
5022 GC Tilburg 
Tel: 013 – 539 13 13 

10. Huldigingen Niet van toepassing  
 

11. Uitslagen Uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 
beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl , zie tabbladen op de 
wedstrijdpagina <Informatie & Uitslagen>.  
 
Uitslagen: In de Sportity app: https://sportity.com/app 
Wachtwoord: KNSB-LBJC! 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/1/landelijke-selectie-nk-3000m-jun-a-b/
https://sportity.com/app
about:blank
https://sportity.com/app


12. Betrokken officials Tim Geraedts  KNSB scheidsrechter Dames 
Erik Kuiper  KNSB scheidsrechter Heren 
René Leliveld  KNSB scheidsrechter Assistent 
Frank Zwitser  KNSB waarnemer scheidsrechters 
   

Michel Boelsma  KNSB starter Dames 
Madelon Reijne  KNSB starter Heren 
Jans Rosing  KNSB waarnemer starters 
   
Sieme Kok  Afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 

 

13. Accreditaties, en 
toegangskaarten  

N.V.T 

14. Kleedkamers Zie plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin. 
 

15. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

Volgens het geldende Sponsor en Reclame reglement is het niet 
verplicht om een sponsorverklaring in te dienen.  
 
Dit betekent dat elke licentiehouder vrij is in het dragen van kleding, 
met uitzondering van de bepalingen die gelden voor eventuele andere 
disciplines, maar te allen tijde dient wel voldaan te zijn aan de branche 
exclusiviteit van de hoofdsponsor(en) van de KNSB, zoals jaarlijks 
vermeld op/in het Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het 
schaatsen. ‘Vrij’ betekent dat er geen enkele restrictie geldt qua aantal 
logo’s of look en feel zoals bijvoorbeeld nationaal pak (NED) etc. 

Zie Reglement-Sponsoring-en-Reclame-KNSB-29-juni-
2019_def.doc.pdf 

16. Armbanden 
 
 
 
 
 

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. 

17. 
 
 
 
 

Middenterrein  Is alleen toegankelijk voor EHBO, juryleden, coaches en 
rijd(st)ers 
Fietsen dienen op het middenterrein te worden geplaatst. 
 

18 Adres en parkeren Ireen Wüst IJsbaan 
Curlingstraat 15* 
5022 DZ Tilburg 
 

https://storage.knsb.nl/2019/08/Reglement-Sponsoring-en-Reclame-KNSB-29-juni-2019_def.doc.pdf
https://storage.knsb.nl/2019/08/Reglement-Sponsoring-en-Reclame-KNSB-29-juni-2019_def.doc.pdf


*Let op: De Curlingstraat is niet op alle navigatiesystemen te 
vinden. De Ireen Wüstijsbaan ligt naast het ijssportcentrum aan 
de Stappegoorweg te Tilburg. 

 
Parkeren: 
Voor de ijsbaan (openlucht gebied Stappegoor). Het 
parkeertarief is € 1,00 per dag. In de parkeergarage Stappegoor. 
Het parkeertarrief is €0,50 (korter dan 30 minuten) en € 2,20 
(langer dan 30 minuten). 
 

19. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn 
vermeld kunnen gericht worden aan het OC, 
wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com 
 
Namens het OC BC-TB 
 

  

Plattegrond IJsbaan  
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