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                                      Informatie bulletin  

                  Tilburg Sprint Cup / League 1 Pure Sprint  

  Wedstrijd en baan           Het organisatiecomité Baancommissie Tilburg, Gewest NB-L-Z heeft de eer  

             om de Tilburg Sprint Cup /  league 1 Pure Sprint te organiseren. 

                                                                  De wedstrijd vind plaats op 20 november op de Ireen Wüst ijsbaan 

                                                                  Voor beste 3 per categorie Junioren B en Junioren A+(Neo)-Senioren wordt een  

                                                                  prijsuitreiking verzorgd op basis van het eindklassement over de 3 verreden 

                                                                  afstanden 100m, 300m en 500m 

Organisatiecomité:  

Voorzitter / Budgetbeheer  Sylvester Niemans 

Secretaris  Irene Gilbey 

Jurycoördinator  Alexander Breij 

Technische zaken Pieter v/d Steen  

Wedstrijdorganisatie Johan Hermans en Bert Haans 

 

Vertegenwoordiger Ir. Wüstijsbaan 

 

John van Heeswijk 
  

Betrokken Officials  

Scheidsrechters  Patrick den Elsen(H), Bert Timmerman(D) 

Starters Alfred van Zwam, Michel Boelsma 
  

Waarnemer Starters 

Waarnemer Scheidsrechters 

Jans Rosing 

Jan Depping 
  

Aanwezig namens Sectie LB/KB Sieme Kok 
  

1. Deelname Deelnemers(sters) volgens Plaatsingschema’s en Selectieprocedures 

Sprint League; Junioren B, Junioren A, Neo-Senioren en Senioren 
  

2. Aanmelden /Afmelden De deelnemers en reserves voor dit evenement worden persoonlijk 

uitgenodigd door de sectie Langebaan/Kortebaan van de KNSB. De 

deelnemers dienen zich binnen de deadline in te schrijven c.q. af te 

melden via:  
  

2. Afmelden na sluiting en op de          

wedstrijddag 

Na sluiting inschrijving KNSB via wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com 

afmeldingen op de wedstrijddag per telefoon mobiel 0612171088 
  

3. Aankomst Bij aankomst dient men zich te melden bij aanmeldtafel bij de trap naar 

de jurykamer. 
  

  

4. Teambegeleidersbijeenkomst Teambegeleiders-bijeenkomst 17.55 onder aan trap bij juryruimte. 
  

5. Loting Zondag 20 november om 16.15 uur in Jurykamer Ir. Wüstijsbaan  
  

6. Warming-up / cooling-down 

faciliteiten 

Op het middenterrein is ruimte voor het plaatsen van fietsen voor de 

warming-up. Het ijs mag alleen vanaf het middenterrein betreden 

worden, hier zijn zitplaatsen voor het aandoen van uw schaatsen. 

Zie bijgaande plattegrond.  
  

7. Middenterrein Het middenterrein is alleen voor EHBO, juryleden, coaches en rijd(st)ers  
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                                                                                                                                                Informatie bulletin Pure Sprint League 1 20 november 2022 

 

 

  

8. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welk geslacht deze is 

toegewezen. Zie bijgaande plattegrond. 

 
   

9.Armbanden Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste 

kleur armband bij de start, gedurende race en finish. Eigen armband, niet 

voorzien van reclame 
 

10.Gebruik Coaching zone Voor de 100/300 GEEN coaches op het ijs toegestaan. Voor het 

middenterrein worden trainers, alleen geaccrediteerd met minimaal een 

licentie op niveau 3. Aanvragen kunnen worden gedaan door een mail te sturen 

naar a.broekhuis@knsb.nl. 
  

11. Anti-doping testen Er kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere deelnemer 

dient voor vertrek te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat 

voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst is aanwezig op bord 

buiten bij de kleedkamers. Denk aan geldig legitimatiebewijs. 
  

12. Medische verzorging Op de wedstrijddag is EHBO-voorzien. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 

het St. Elizabeth ziekenhuis. Hilvarenbeekseweg 60 te Tilburg. Tel. 013-

539 13 13 
  

13.Wedstrijd Specifieke bepalingen Hardrijden kortebaan /Supersprint artikel 206, 2 

juni-2018 
  

14. Inrijden Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens de 

baanverzorging zich op het ijs te begeven. 
  

15. Huldigingen Voor de huldigingceremonieën dienen de betrokken winnaars (1e,2e, en  

3e) tijdig beschikbaar te zijn voor de ceremonie tussen de lange-zijde 

van 60*30 baan op het binnenterrein. Zie bijgaande plattegrond. 

Huldigingen zijn onderdeel van de wedstrijd. 
  

16. Uitslag verstrekking Circa 15 minuten na de verreden afstanden is de uitslag beschikbaar 

nabij de kleedkamers. 
  

17. Protocol verstrekking De uitslagen zijn beschikbaar via Baancommissie Tilburg  of 

Schaatsen.nl 
  

18. Pers Pers dient zich te melden bij wedstrijdleider  
  

19. Adres IJsbaan Ireen Wüst IJsbaan 

Curlingstraat 15*  

5022 DZ Tilburg  
*Let op: de Curlingstraat is nog niet op alle navigatiesystemen te vinden. De Ireen Wüst IJsbaan ligt naast het 
IJssportcentrum aan de Stappegoorweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Parkeren De parkeerplaatsen zijn betaald parkeren. Buiten voor de ijsbaan € 1,00 

per dag en de parkeergarage onder sporthal T-Kwadraat € 2,20 per dag.  
  

  

22.Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn 

vermeld kunnen gericht worden aan 

wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com 

 
  

23. Huidige baanrecords  Ireen Wüst ijsbaan https://www.knsbzuid.nl/~bc-

tilburg/Baanrecords/baanrecord.htm 

  

24. Livestream Link livestream  https://youtu.be/A9XWyS5AhdA 

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/
http://www.schaatsen.nl/wedstrijden-teams/wedstrijden/2015/2/nk-supersprint-nk-pure-sprint-01-02-2015/
mailto:wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com
https://www.knsbzuid.nl/~bc-tilburg/Baanrecords/baanrecord.htm
https://www.knsbzuid.nl/~bc-tilburg/Baanrecords/baanrecord.htm
https://youtu.be/A9XWyS5AhdA
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25. Sportity-app INFO in de Sportity app: https://sportity.com/app.  

Wachtwoord: KNSB-KBSL! 

Hier komen op de wedstrijddag de geldende protocollen,  

wedstrijdschema's, startlijsten in en wijzigingen worden m.b.v. 

pushberichten direct gemeld. 

    

   
  

Tijdschema in hoofdlijnen* 

 

*Tijden zijn richttijden, behalve de aanvangstijd. 
  

16.15 uur  Loting in Jurykamer Ireen Wüst ijsbaan 
  

17.45-17.55uur Inrijden 
  

17.55 uur Baanverzorging 

Coachmeeting onder aan trap bij juryruimte 
  

  
  

18.15 uur wedstrijd Junioren A, (Neo)-

Senioren en junioren B 

100 meter junioren-B meisjes 

100 meter junioren-A, (Neo)-Senioren dames 

 

 

 

100 meter junioren-B jongens 

100 meter junioren-A, (Neo)-Senioren heren 

Baanverzorging 

  

 300 meter junioren-B meisjes 

300 meter junioren-A, (Neo)-Senioren dames 

 300 meter junioren-B jongens 

300 meter junioren-A, (Neo)-Senioren heren 
  

 Baanverzorging 
  

 500 meter junioren-B meisjes 

500 meter junioren-A, (Neo)-Senioren dames 
 

500 meter junioren-B jongens 

500 meter junioren-A, (Neo)-Senioren heren 

  
 

Plattegrond:  

 


