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Informatiebulletin  

Organisatiecomité 

 

 

 

De organisatie van het ONK Hallum is in handen van:  

 

Stichting Bartlehiem Skeelertocht Hallum 

  

 

Nadere informatie te verkrijgen bij, tevens contactadres: 

Naam: Bram Buruma  

Adres: Jipperdastrjitte 17 

Tel.nr: 06-13238222 

e-mail: bramburuma1@gmail.com 

 

 Contactgegevens KNSB: 

E-mailadres 
skaten@knsb.nl 

 

Correspondentieadres 
KNSB – Utrecht 

Postbus 11084, 3505 BB Utrecht 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent deze wedstrijd is beschikbaar 

via Schaatsen.nl en de Sportity app. 

  

1. Deelname  Inschrijven  

• Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site 

schaatsen.nl tot twee dagen voor de wedstrijd.  

• Inschrijving ter plaatse is niet mogelijk. 

• Niet licentiehouders betalen voor een daglicentie €7,50 extra. 

 

 

  

Afmelding 

Afmelden kan tot 2 dagen van te voren via de inschrijfbevestiging van 

schaatsen.nl 

Afmelding na sluiting inschrijftermijn tot 1 uur voor aanvang wedstrijd per 

mail naar skaten@knsb.nl  

 

 

Tekenen presentielijsten tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd op 

de volgende locatie: 

 

Naam locatie (nabij start/finish): mfc Trefpunt  

Adres locatie: De Singel 7   

Postcode, Plaats: 9074 CZ  Hallum 

 

 

mailto:skaten@knsb.nl
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2. Teambegeleiders/ 

Coaches- bijeenkomsten 

en Info-verstrekking 

 

  

3. Anti-doping  Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.  

 

4. Medische verzorging Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig. 

 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 

Henri Dunantweg 2, 8934 AD  Leeuwarden 

 

 

5. Huldigingen  Na afloop van de wedstrijd vinden huldigingceremonieën plaats, bij 

voorkeur, direct na afloop van hun race. Gaarne medewerking van de 

betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om zich hiervoor beschikbaar te houden. 

In het ONK 100 km wordt de Willem Poelstra Bokaal toegekend aan de 

meest strijdlustige rijder en deze wisselbokaal wordt meteen na de 

wedstrijd tijdens de huldiging uitgereikt. 

 

6. Uitslagen De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op schaatsen.nl. en de sportity-app 

 

  

7. Officials 

 

Hoofdscheidsrechter: nnb. 

 

 

   

   

8. Toegang tot 

locatie/toegangskaart

en 

Toegang tot de locatie is gratis. 

 

  

  

9. Kleedkamers 
 

 

Kleedgelegenheid aanwezig: ja  

Douchegelegenheid aanwezig: ja 

 

mfc Trefpunt  

De Singel 7   

9074 CZ  Hallum 

 

 

10. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal door middel van transponders worden 

geregistreerd.  

 

 

Voor meer informatie over transponders zie Art. 90:  

http://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2015/06/Specifieke-

Bepalingen-Inline-Skaten.pdf 

 

http://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2015/06/Specifieke-Bepalingen-Inline-Skaten.pdf
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11. Programma  

 

  33e Bartlehiem Skeelertocht ONK Hallum 2022   

 

      

 ONK Heren Senioren, Junioren A: 100 km (4x22km)+8 plaatselijke oml. 1500m)     

 ONK Dames Senioren, Junioren A: 66km (3x22km) 

 Masters 66km (3x22km)       

   

 Parcours : 

 Lengte parcours: 22km 

 

Tegelijk met de wedstrijd en op het zelfde parcours vrije toertochten over 15, 22, 44 

en 66 km (zie Schaatsen.nl en Bartlehiemskeelertocht.nl). 

13. Onvoorzien 

 

12. Dagprijzen 

               

 

     

Prijzenschema KNSB + medaille goud, zilver, brons en rood-wit-blauw shirt ONK  

Daarnaast worden door de organisatie in iedere categorie  

3 extra ereprijzen beschikbaar gesteld. 

 

 

 

  

Actuele informatie over programma, parcours en deelname:  

www.bartlehiemskeelertocht.nl / www.facebook.com/bartlehiemskeelertochthallum 

www.schaatsen.nl en de Sportity app. 

 

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen 

via e-mail worden gesteld: bramburuma1@gmail.com.  
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mailto:bramburuma1@gmail.com

