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Informatiebulletin   
   
1. Wedstrijd en baan 

 
 
 
 
 
 

Het Organisatie Comité van de Schaats Federatie Alkmaar heeft de eer om de 
wedstrijden NK Supersprint/ Pure Sprint als onderdeel van de KNSB Sprint 
League 2021/2022 te organiseren.  
 
De wedstrijd vindt plaats op 26 februari a.s. op de 400m ijsbaan van 
Sportcomplex De Meent Alkmaar 
 
Type baan:  standaard 400m baan, half outdoor, kunstijs. 

 Organisatiecomité Voorzitter   Joost Bergsma 
Secretaris (vicevoorzitter)                 Jan Veenis 
Budgetbewaker   Adri Zwagerman 
Wedstrijdmanager  Joost Bergsma / 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/2022/2/nk-supersprint-pure-sprint/ 
  

2. 
 
 
 
 
3. 

Deelname en inschrijving 
 
 
 
 
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 aan te persoonlijk aan te melden bij de balie in de 
centrale hal van het sportcomplex; te bereiken via de hoofdingang (zie bijlage 1).  
Dit is mogelijk vanaf 10:30 uur tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd 
van de categorie (Conform Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  

 
4. 

 
Afmeldingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let op!  Per 1 oktober 2021 is de “Boeteregeling bij niet-afmelden” actief. Zie 
hiervoor de KNSB Langebaan mededelingen via volgende link: 
https://storage.knsb.nl/2021/09/844bd61f-knsb-langebaanmededeling-seizoen-
2021-2022-nr-01-210910-boete-na-bij-niet-afmelden.pdf.  
Bij onjuist afmelden is een boete verschuldigd die wordt geïnd door een 
betaalverzoek door de KNSB 
 
Afmelding tijdens inschrijvingsperiode: Via inschrijfsite 
https://inschrijven.schaatsen.nl 
 
Nadat de inschrijving is gesloten, tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de 
wedstrijd, kan de afmelding uitsluitend per mail naar: afmeldenLBW@knsb.nl 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: Naam, Wedstrijdnummer, 
Wedstrijdnaam, Plaats van de wedstrijd en Afstand (in geval van 
afstandswedstrijden). En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de 
mail. 
 
Afmelden vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter onder 
opgaaf van reden. Dit geldt uitsluitend voor deelnemers die al bij de wedstrijd 
zijn. 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/2/nk-supersprint-pure-sprint/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure
https://inschrijven.schaatsen.nl/
https://storage.knsb.nl/2021/09/844bd61f-knsb-langebaanmededeling-seizoen-2021-2022-nr-01-210910-boete-na-bij-niet-afmelden.pdf
https://storage.knsb.nl/2021/09/844bd61f-knsb-langebaanmededeling-seizoen-2021-2022-nr-01-210910-boete-na-bij-niet-afmelden.pdf
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:afmeldenLBW@knsb.nl
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Reserves 

  
Ben je reserve? Schrijf je dan ook in via: https://inschrijven.schaatsen.nl 
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo 
vroeg mogelijk door aan: j.bergsma@quicknet.nl zodat we je tijdig kunnen 
berichten als je mag invallen. 

5. Programma 
 
  

Start 12.50 uur: 100m Dames Jun. B/C; 100m Heren Jun. B/C; 300m  Dames Jun. 
B/C; 300m Heren Jun. B/C 
 
Start 18.00 uur: 100m Dames Jun. A + Neo/Senioren; 100m Heren Jun. A + Neo 
Senioren; 300m  Dames Jun. A + Neo/Senioren; 300m Heren Jun. A + 
Neo/Senioren; 500m Dames Jun. A + Neo/Senioren, 500m Heren Jun. A + Neo 
Senioren  
 

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 junioren; gebruik daarvoor de volgende 

toegangscode: KNSB-KBSL!  

 
De app Sportity voor iPhone/iPad is te downloaden via de App-store van Apple 
en voor Android apparaten op de Play store van Google door te zoeken naar 
Sport Sportity en vervolgens te installeren. 
Directe links naar de App  
Apple: https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434  
Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&gl=NL 
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/2022/2/nk-supersprint-pure-sprint/ 
 
Voor vertrouwelijke informatie tussen wedstrijd-secretariaat/ KNSB officials en 
OC-leden zal een specifieke WhatsApp-groep worden gebruikt. 
 

7. Lotingen Op zaterdag26 februari vindt om 10.30 uur de lotingen door de scheidsrechters 
plaats.  
Op de wedstrijddag vindt de 1e Teamleaders-meeting om 12.20 uur voor het 
middagprogramma plaats buiten langs de 400m baan nabij de Jurykamer. De 2e 
Team-leaders meeting voor het avondprogramma om 17.30uur eveneens op de 
eerder genoemde locatie.   
 
De startlijsten worden na de lotingen zo spoedig mogelijk via de Sportity App en 
Schaatsen.nl gepubliceerd. 
Ruim voor de 1e start worden startlijsten op de balie in de hal van het 
Sportcomplex ter inzage gelegd 
 

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

https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:j.bergsma@quicknet.nl
http://www.schaatsen.nl/
https://apps.apple.com/us/app/sportity/id1344934434
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app&gl=NL
http://www.schaatsen.nl/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/2/nk-supersprint-pure-sprint/
http://www.schaatsen.nl/
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9. Gebruik faciliteiten + 
warming-up 
 

De kleedkamers die worden gebruikt bevinden zich in het gebouwgedeelte 
achter de buitentribunes van de 400m baan op de begane grond; deze zijn te 
bereiken via de looproute (zie bijlage 1) door de centrale hal, langs de 
aanmeldingsbalie, de toegangssluis tot de 400m baan, rechtsaf en dan door de 
“corridor” tussen de tribunes. Op de deuren is aangegeven welke door dames 
resp. heren kunnen worden gebruikt. 
Fietsen/Fietstrainers t.b.v. de warming up dienen op de aangegeven plaats 
buiten/binnen de publiekskleedkamer 5 te worden geplaatst. 

 
10. 

 
Anti-doping 

 
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 bij de toegang 
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 Noordwest 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 Tussen 16.30-17.00 uur: Prijsuitreiking Dames en Heren Junioren B/C 
Tussen 22.00-22.30 uur: Prijsuitreiking Dames en Heren Junioren A + Neo/Senioren 

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  NK Super Sprint &  

14. Betrokken officials Jan Bolt  KNSB waarnemer scheidsrechters 

Jan Depping  KNSB scheidsrechter Dames 

Steven te Brinke  KNSB scheidsrechter Dames 

Wil Schildwacht 
 

KNSB scheidsrechter Heren 

Richard van Adrichem  KNSB scheidsrechter Heren 

Chris van Bijlert  KNSB stagiair scheidsrechter 

Rob Hemmes  KNSB waarnemer starters 

Anne-Jelmer Drent  KNSB starter Dames 

Alfred van Zwam  KNSB starter Dames 

Raymond Micka  KNSB starter Heren 

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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Bert Atzema  KNSB starter Heren 

Rieks van Lubek  Afgevaardigde KNSB-sectie LB&KB 
 

 
15. 

 
Accreditaties, toegang tot 
het stadion en 
toegangskaarten  
 
 

 
Op de wedstrijddagen is er vrije toegang tot het sportcomplex en de 400m baan.  
Deelnemers kunnen de 400m baan betreden vanuit de kleedkamers via ingang naar 
de ijsbaan en de opening in de boarding in het verlengde daarvan.  
Zie looproute op bijlage 1 
 

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 deelnemende (Neo-)Senioren 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. 
 

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,  

Joost Bergsma, wedstrijdmanager 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
mailto:oclangebaansfa@ziggo.nl
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Bijlage 1   afbeelding Looproute 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 P2 gecreëerd, waar u alle ruimte heeft om uw auto neer te 
zetten. De hoofdingang van De Meent is aan de voorzijde.  

 

 

P 1

P 2


