
1.

24 januari 2015 tot:

2.

Hein Jan Bocxe

3.

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

namens het SBLKB:

Terheydenseweg 506 Breda 

Gerard Hoefmans en Sylvester Niemans

Betrokken officials

Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden in Plaatsingsschema’s en selectieprocedures NK’s en 

Deelname

Correspondentieadres:

06 12 11 34 17Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

Jan Augustinus

Middenterrein ijsbaan (bereikbaar via tunnel)

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Aanmelden/afmelden
Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:

Lotingen

http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=LTC

Zaterdag 18:45-18:50 uur en zondag 18:20-18:25 uur

24 en 25 januari 2015

Thomas Klein

Scheidsrechter(s):

Waarnemer:

Peter de Graaf

Hein Jan Bocxe

José Goedhartnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

José Goedhart

Telefoon:

E-mail adres:

namens het SBLKB: Freek Stift

Voorzitter:

Secretaris:

Adres:

Landelijke Selectiewedstrijd NK allround junioren A
Kunstijsbaan Breda

06 12 11 34 17

Wedstrijd:

IJsbaan:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

25 januari 2015

geen

www.optisport.nl/schaatsbaanbreda

thomas@bcbreda.nl

Datum van:

Webadres:

Wycher Bos en Koos Stoker

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

Starter(s):

http://knsb.nl/files/2014/07/nkselectiecriteria20142015.pdf

7.

dag 1: Loting in groepen van 8 (tijden 20-jan) plaats: Juryruimte tijd: 17:15

dag 2: Klassement eerste twee afstanden plaats: Juryruimte tijd: 16:45

8.

dag 1: 24 januari 2015 van: 18:30 tot: 18:45

dag 2: 25 januari 2015 van: 18:00 tot: 18:20

9.

10.

Anti-doping testen

Tijdens de races van de 500 en 1000 meter en bij kwartetstarts mag er maximaal 1 coach per rijder/rijdster gebruik maken van de coaching-zone(e.e.a. 

conform regels voor de coaches). Indien de coach geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingszone te verlaten. 

plaatje hier plakken!

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Warming up/Cooling down faciliteiten

Op basis van:

Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd.

Inrijden

Gebruik Coaching-zone

Lotingen

Middenterrein ijsbaan (bereikbaar via tunnel)

Plaats op de baan waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen:



11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

Inrijden

Baanverzorging

Start wedstrijd

Dames Junioren A 500 meter

Heren Junioren A 500 meter

Dames Junioren A 1500 meter

Heren Junioren A 1500 meter

Einde wedstrijd

dag 2: categorie afstand

Inrijden

Baanverzorging

Start wedstrijd

Dames Junioren A 3000 meter

Heren Junioren A 3000 meter

Einde wedstrijd

14.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda, 076 595 50 00Ziekenhuis:

Routebeschrijving

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die muziek weergeeft of ander geluidsmateriaal te dragen.

21:30

Programma

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

Vanaf het centraal station is de accommodatie bereikbaar met lijndienst 117, 118, 122 en 123. 

 

Bereikbaarheid per auto 

 

Vanuit Rotterdam / Dordrecht 

Op de A-16 neemt u de afslag richting Waalwijk A-59. Vervolgens neemt u afrit 31 Breda/Terheijden en houdt u Breda aan. U volgt deze weg, bij de 

stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij de derde stoplichten linksaf. De Kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het 

complex voor u.

 

Vanuit Utrecht 

Op de A-27 neemt u de afslag richting Waalwijk A-59. Einde afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Vervolgens neemt u afrit 31 Breda/Terheijden en 

houdt u Breda aan. U volgt deze weg, bij de stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij de derde stoplichten linksaf. De kunstijsbaan Breda en het 

Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u.

 

Vanuit Tilburg 

Op de A-58 Tilburg-Breda volgt u de weg richting Breda/Utrecht. Aangekomen op de A-27 richting Utrecht neemt u afrit 16 Breda-Noord. Onderaan de 

18:30

20:30

18:45

19:10

18:20

18:45

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

18:00

EHBO:

Geluidsdragers

Medische verzorging

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Plattegrond 

Op de A-58 Tilburg-Breda volgt u de weg richting Breda/Utrecht. Aangekomen op de A-27 richting Utrecht neemt u afrit 16 Breda-Noord. Onderaan de 

afslag gaat u bij de stoplichten links richting Breda. U volgt de borden Haagse Beemden / Hoge Vught. U volgt de weg naar rechts over het viaduct. Blijf 

deze weg volgen (Haagse Beemden / Hoge Vught). Bij het 5e stoplicht gaat u rechts richting Terheijden (intratuin aan uw rechterhand). U volgt deze weg en 

slaat bij het 4e stoplicht rechtsaf. De kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u.

 

Vanuit Roosendaal / Bergen op Zoom 

Aangekomen bij knooppunt Princeville, neemt u de afslag richting Rotterdam A-16. Op de A-16 neemt u de afslag richting Waalwijk A-59. Vervolgens neemt 

u afrit 31 Breda/Terheijden en houdt u Breda aan. U volgt deze weg, bij de stoplichten rechtdoor, de brug over en vervolgens bij de derde stoplichten 

linksaf. De kunstijsbaan Breda en het Racketcentrum Breda liggen op het complex voor u.

 


