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Vanuit Bondsbureau  

Voor deelnemers en ploegleiding 

 

Welkom 

 

Graag heten we jullie van harte welkom bij het Pieter Huisman Caravan- en Camperstalling  

NK Jeugdmarathon voor junioren A, B en C evenals de Landelijke Finales marathon voor  

de pupillen A en B, verder in dit informatiebulletin het NK Jeugdmarathon genoemd.  

 

Middels dit informatiebulletin willen we jullie uitgebreider informeren over een aantal zaken 

welke van belang zijn voor een goed verloop van de wedstrijden en een succesvolle 

mogelijkheid tot deelname. We wensen jullie veel succes en plezier! 

 

 
 

 

Algemene informatie 
 

Alle wedstrijdinformatie is te vinden op schaatsen.nl/wedstrijdkalender  zoals het 

wedstrijdprogramma, locatie, maar ook (vanaf vrijdag voorafgaande) de startlijsten, serie 

indelingen en uitslagen. Let op, hier staat ook de specifieke informatie over parkeren. 

 

Voor het actuele wedstrijdverloop kijk tijdens de wedstrijden op Schaatsen.nl/livemarathon 

(wie rijdt er op kop, volgorde doorkomsten, verschillen in tijd tussen groepjes, etc).  

 
Alle finales (vanaf … uur) worden via een livestream op schaatsen.nl/live uitgezonden. 
 

http://www.knsb.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon
http://www.instagram.com/meermarathon
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/pieter-huisman-caravan-en-camperstalling-nk-jeugdmarathon/
http://livemarathon.schaatsen.nl/
https://www.schaatsen.nl/live/
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Aanmelden, afmeldingen en inschrijving ter plekke 

 
Inschrijving voorafgaande aan de wedstrijddag is nodig via inschrijven.schaatsen.nl. Als je bent 

geselecteerd als deelnemer of (nu nog) als reserve, ontvang je ene email voor inschrijving via 

inschrijving.schaatsen.nl uiterlijk donderdag 9 februari 23.59 uur. Zonder aanmelding vooraf 

ben je niet startgerechtigd. 

 

Wanneer je niet deel kunt nemen, dan ontvangen wij graag z.s.m. je afmelding via 

inschrijven.schaatsen.nl. Tot en met donderdag 17 februari 23.59 uur worden afmeldingen 

verwerkt en worden reserves toegevoegd aan de deelnemerslijst.  

 

Let op, op de wedstrijddag dien je je ook ter plekke aan te melden. Dat doe je persoonlijk bij de 

inschrijfruimte op de 1e verdieping, bij binnenkomst de trap rechts op. Dit is mogelijk tot 30 

minuten voor aanvang van jouw wedstrijd. Van belang is hierbij: 

 

Stap 1: Materiaalcontrole. Zie ook video: veiligheidsvoorschriften wat  

hierbij van belang is. Wanneer de uiteindes van de ijzers niet op orde  

zijn dient dit ter plekke gecorrigeerd te worden voordat je door kunt  

naar de volgende stap voor de inschrijving. Ga dus op voorhand naar  

de schaatswinkel als de afronding niet correct is. 

 

Stap 2: Bevestiging deelname, door middel van aanmelding met  

eigen/leentransponder + ophalen helmcap. 
  

Marathon reglementen verduidelijking  
 

- De wedstrijdregels zoals die van toepassing zijn bij het NK Jeugdmarathon zijn te lezen op 

knsb.nl/marathon/. Maar beter is onderstaande 4 video’s om te bekijken (klik op de 

afbeelding), deze zijn ook te vinden op: knsb.nl/video: 

 

   
 

    
 
 

http://www.knsb.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon
http://www.instagram.com/meermarathon
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-veiligheidsvoorschriften-bij-het-marathonschaatsen/
https://knsb.nl/marathon/
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-veiligheidsvoorschriften-bij-het-marathonschaatsen/
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-veiligheidsvoorschriften-bij-het-marathonschaatsen/
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-marathonschaatsen/
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-het-peloton-bij-het-marathonschaatsen/
https://www.schaatsen.nl/video/leer-meer-video-s/leermeer-de-finale-bij-het-marathonschaatsen/
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Hoe verlopen de wedstrijden? 
 

Voorafgaande aan de start van de wedstrijden is inrijden mogelijk voor de pupillen (zie 

programma). Daarna dienen de pupillen wanneer hun serie aan de beurt is zich gelijk naar de 

start te begeven.  

Bij de finales is er kort de mogelijkheid om in te rijden voorafgaande aan de start van de 

wedstrijd, waarna deelnemers zich moeten opstellen voor de start. Let op de instructies van de 

jury. 

 

Deelnemers dienen voorafgaande aan hun wedstrijd zich te melden in het opstelvak welke van 

toepassing is van je categorie. Begeleiders zijn hier niet toegestaan.  

Deelnemers kunnen schaatsen aantrekken of in de kleedkamer of op de bankjes rondom de 

opstelvallen, schaatsen aantrekken is niet mogelijk in de opstelvakken.  

 

Pupillen A en B rijden eerst een seriewedstrijd om zich te kwalificeren voor de finale. De serie-

indeling is bekend op de wedstrijddag. Plaats je je voor de finale, dan rijd je die wedstrijd later 

op de dag. De beste 13 per series rijden de finalewedstrijd. 

 

Pupillen A en B rijden geen loze ronde. Er rijdt een voorrijder mee over de eerste 100 meter. 

Haal die dan niet in! 

 

Junioren A, B en C rijden eerst een loze ronde, waarna de wedstrijd aanvangt. Tijdens de loze 

ronde rijdt er een voorrijder mee, deze mag niet ingehaald worden. 
 

Huldigingen 
 

Wanneer je als nummer 1, 2 of 3 bent geëindigd wordt je gehuldigd en dien je daarvoor tijdig 

bij het podium te zijn op het middenterrein. 

 

Zie programma voor wanneer welke huldigingen zijn. Als je als laatste wedstrijd voor de 

huldiging hebt gereden kom je op schaatsen naar de huldiging, is er nog een wedstrijd 

daarvoor geweest dan heb je tijd om schoenen aan te trekken. 
 

http://www.knsb.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon
http://www.instagram.com/meermarathon
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Programma 
 

Vanaf 09.15 uur Inschrijfbureau open   

10.15 uur Inrijden pupillen en C-junioren   

10.40 tm 11.00 uur Verzorging ijs   

10.55 uur Opening   

11.00 uur Meisjes Pupillen B serie 1 6 ronden 

  Meisjes Pupillen B serie 2 6 ronden 

  Jongens Pupillen B serie 1 6 ronden 

  Jongens Pupillen B serie 2 6 ronden 

11.35 uur Meisjes Pupillen A serie 1 7 ronden 

  Meisjes Pupillen A serie 2 7 ronden 

  Jongens Pupillen A serie 1 9 ronden 

  Jongens Pupillen A serie 2 9 ronden 

12.10 tm 12.30 uur Verzorging ijs   

12.35 uur Meisjes Junioren C 15 ronden 

  Jongens Junioren C 25 ronden 

13.15 uur Meisjes Pupillen B finale 6 ronden 

  Jongens Pupillen B finale 6 ronden 

  Meisjes Pupillen A finale 7 ronden 

  Jongens Pupillen A finale 9 ronden 

13.55 tm 14.15  uur Verzorging ijs   

13.55 uur Huldiging meisjes en jongens junioren C   

14.10 uur Huldiging meisjes en jongens pupillen B en A   

14.20 uur Dames Junioren A 35 ronden 

  Heren Junioren A 50 ronden 

15.20 tm 15.40 uur Verzorging ijs   

15.45 uur Dames Junioren B 25 ronden 

  Heren Junioren B 35 ronden 

16.30 uur Huldiging dames en heren junioren A en B   
 

 

 

http://www.knsb.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon
http://www.instagram.com/meermarathon

