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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Baanvereniging Hoorn heeft de eer om het NK Masters 
Allround en Afstanden, te organiseren.  
 
De wedstrijd vindt plaats op 12 en 13 maart 2022 op IJsbaan De Westfries te 
Hoorn.  Type baan: standaard 400m baan, outdoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Voorzitter Martien Bakker 
Budgetbewaker Nico Ootes 
Wedstrijdmanager Martien Bakker 
Jurycoördinatie + ET Ronald van Kalteren 
Wedstrijdsecretaris Hermen Oussoren 
Lid                                              Natascha Knook, Olof Huizink 
                                                   Dirk Los, Erik Duiker 
IJsbaan  Jakko Jan Leeuwangh 
 

2. Deelname Zie selectie document en plaatsing schema voor het NK Masters:  
https://storage.knsb.nl/2021/06/1cecbb76-plaatsingsschema-nk-masters-
2021-2022-210602-v1_0.pdf . 
 
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. 
 

 Aanmelden op de 
wedstrijddag 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden 
bij de informatie balie, welke zich bevindt bij de ingang. Dit is mogelijk tot een 
half uur voor de start van de  betreffende afstand. (conform Nationaal 
Wedstrijdreglement art.12 lid 5). Indien rijders zich niet tijdig hebben 
aangemeld wordt de reserve ingezet. 
 

 Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
Na sluiting van de inschrijving via e-mail:  afmeldenLBW@knsb.nl  
 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 

Naam: 
Wedstrijdnummer: 
Wedstrijdnaam: 
Plaats van wedstrijd:  
Afstand (in geval van afstandswedstrijden): 

 
En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 
 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de 
scheidsrechters. 

http://www.optisport.nl/
https://storage.knsb.nl/2021/06/1cecbb76-plaatsingsschema-nk-masters-2021-2022-210602-v1_0.pdf
https://storage.knsb.nl/2021/06/1cecbb76-plaatsingsschema-nk-masters-2021-2022-210602-v1_0.pdf
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Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo 
vroeg mogelijk per e-mail door aan het OC ( NKmasters22@gmail.com ), zodat 
we je tijdig kunnen berichten als je mag invallen. 
 

3. Programma Uitgebreid programma staat op bijlage 1 
 

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl   
https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/2/nk-masters-allround-afstanden/  
 
Op beide dagen wordt om 12.20 uur voor de coaches/teamleiders een 
bijeenkomst gehouden nabij de trap naar de jury. 
 
Voor het informeren van sporters, 
coaches, begeleiders, etc. is voor iedere 
wedstrijd van de landelijke 
wedstrijdkalender de Sportity app 
beschikbaar. Gebruik voor het NK 
Masters de volgende toegangscode:  
 

5. Lotingen De loting wordt beide wedstrijd dagen gehouden op IJsbaan De Westfries in 
restaurant ‘De Hooge Noor” om 10:00 uur. Hierbij wordt Vantage gebruikt en 
geloot volgens het selectie document. 
Startlijsten worden via de Sportity app bekend gemaakt. 
  

6. 
 
 
 
 
7.  

Tijdschema 
 
 
 
 
Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt 
worden bij de loting. En tevens gepubliceerd via schaatsen.nl en de Sportity 
app  gepubliceerd. 
 
Tijdens de wedstrijddagen kan de warming-up plaats vinden in en om de 400 
mtr. baan. Fietsen t.b.v. warming up kunnen worden geplaatst in de bochten 
aan de buitenzijde van de baan en in de open kleedkamer naast de 
schaatswinkel. 
 

8. 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 ingang 
van 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. 

 

 

 

http://www.optisport.nl/
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9. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht achter het kantoor 
van de ijsmeester, welke zich bevind nabij de start 500 mtr. (zie plattegrond 
laatste pagina).  
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:   
     Dijklander ziekenhuis,  Maelsonstraat 3 te Hoorn 
     0229 – 257 257 
 

10. Huldigingen Tijdstip van de huldigingceremonieën wordt bekend gemaakt via tijdschema 
en vinden plaats op het middenterrein 
Gaarne medewerking van de nr’s 1 t/m 3 per afstand om tijdig en 
representatief bij de huldiging te verschijnen. 
 

11. Protocol en uitslagen De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd 
digitaal beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl en de Sportity app. 
 

12. Betrokken officials Joost Bergsma  KNSB waarnemer scheidsrechters 
Jan Depping  KNSB scheidsrechter H65-H75 + H50-H60 
Wil Schildwacht  KNSB scheidsrechter D + HSB + H40 + H45 
Peter Breukers  KNSB scheidsrechter (Ass.) H65-H75 + H50-H60 
Steven te Brinke  KNSB scheidsrechter (Ass.) D + HSB + H40 + H45 
   
Anne-Jelmer Drent  KNSB starter D + HSB + H40 + H45 
Alfred van Zwam  KNSB starter H65-H75 + H50-H60 
   
Leen van den Heuvel  Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 

 

   
13. Accreditaties, 

toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

Trainers moeten hun accreditatie rechtstreeks aanvragen via                             
e-mail naar a.broekhuis@knsb.nl, met een pasfoto in de bijlage. Als zij over 
een geldige trainerslicentie beschikken, zal de accreditatie hen toegestuurd 
worden.  
Op beide wedstrijddagen is de toegang tot het stadion gratis. Deelnemers 
kunnen de ijsbaan betreden via de hoofdingang van de ijsbaan.  
 

14. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
Zie bijlage 2 van dit infobulletin. 
 

15. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

Volgens het geldende Sponsor en Reclame reglement is het niet verplicht om 
voor deze wedstrijd 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 https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/ 

http://www.optisport.nl/
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16. Armbanden 

 
 
 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band  
bij de start, gedurende de race en finish. De rijders dienen zelf te zorgen voor 
de armbanden. Deze mogen niet van enige tekst zijn voorzien. 
 
 

17. 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
19.     

Plaatsingsschema’s 
& 
Selectieprocedures 
 
Adres ijsbaan 
 
 
 
 
Parkeren 

https://storage.knsb.nl/2021/06/1cecbb76-plaatsingsschema-nk-masters-
2021-2022-210602-v1_0.pdf . 
 
 
IJsbaan de Westfries 
Westfriese Parkweg 5 
1625 MA HOORN 
Telefoon 0229 – 277 660 
 
Bezoekers van ijsbaan De Westfries parkeren de eerste vier uur gratis. Na de 
eerste vier uur betaalt u het dagtarief van €1,40. U moet bij de parkeer- 
automaat doorgeven hoelang u parkeert. Ook als u korter parkeert dan 4 uur 
moet u dit aangeven. U kunt ook een parkeer app gebruiken om aan te geven 
hoelang u parkeert. 
 

20. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 
kunnen per E-mail gericht worden aan het OC.    NKmasters22@gmail.com   
 
 
 
 
Namens het OC  
Martien Bakker 
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BIJLAGE 1:  Programma in hoofdlijnen (schema onder voorbehoud) 

 
 
ZATERDAG 12 maart 

 

10.00 uur  Loting 1ste  dag in de horeca ‘De Hooge Noor’ 1ste verdieping 
 
12.20 – 12.35 uur Inrijden middagprogramma 
 
12.20 uur  Teamleader bijeenkomst (bij trap naar jurykamer) 
 
12.57 uur  Opening en Wilhelmus 
 
13.00 uur   500 meter Dames 
      H65 – H75 
    1.500 meter Dames 
      H65 – H75 
 
 15.45 uur Indicatie tijd! 500 meter HSB – H40 – H45 
      H50 – H60 
     
17.25 – 17.40 uur Inrijden avond programma 
 
18.00 uur   3.000 meter HSB – H40 – H45 
 19.10 uur Indicatie tijd   H50 – H60 
  
    

ZONDAG 12 maart 
 

10.00 uur  Loting 2de dag (3de afstand) in de horeca ‘De Hooge Noor’ 1ste verdieping 
 
12.20 uur  Teamleader bijeenkomst (bij trap naar jurykamer) 
 
12.20 – 12.35 uur Inrijden middagprogramma 
 
13.00 uur   1.000 meter Dames 
      H65 – H75 
    3.000 meter Dames 
      H65 – H75 
 
16.45 uur Indicatie tijd! 1.500 meter HSB – H40 – H45 
            
17.40 – 17.55  Inrijden avond programma 
 
18.20 uur   1.500 meter H50 – H60 

 5.000 meter HSB – H40 – H45 
 20.40 uur Indicatie tijd!   H50 – H60 

 

http://www.optisport.nl/
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BIJLAGE 2: Plattegrond IJsbaan  
 

 
     Figuur 1: Plattegrond ijsbaan ‘De Westfries’ 
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