
1.

23 november 2019 tot:

2.

06-20030023 (Esmé) - 06-55517035 (Marjolein)

marjoleinlohmann@hotmail.com

Team SBLKB

3.

4.

5.

6.

Datum:
Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: Vantage, bij weigering blokjes plaats: Kantine Ijsclub Haarlem tijd: 16:30 uur 
dag 2: plaats: Juryruimte IJsbaan Haarlem tijd: 16:00 uur 

plaats: tijd:

8.

datum: Vrijdag 22 november 2019 tijd van: 16:30 uur tot: 17:45 uur

dag 1: Zaterdag 23 november 2019 van: 18:25 uur (ovb ijskwaliteit) tot: 18:40 uur
dag 2: Zondag 24 november 2019 van: 17:25 uur (ovb ijskwaliteit) tot: 17:40 uur

9.

De fietsen kunnen geplaatst worden naast de spinningbikesbij voor het kantoor van de Ijsclub Haarlem en in de entreehal. De fietsen mogen niet voor entree- 

/ vluchtdeuren geplaatst worden. 

Tevesn dient de doorgang naar buiten dient vrijgehouden te worden. 

Anti-doping testen

Jan Depping (scheidsrechters)

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan

Onderaan de trap naar de juryruimte Ijsbaan Haarlem 

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Marijke Goeree

06-20030023 (Esmé van Benthem)

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

Warming up / Cooling down faciliteiten

Op basis van:

Op elke westrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere deelnemer dient dagelijks voor vertrek te controleren of zij wel of niet op de lijst 

voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt hangt bij de startlijsten in de nabijheid van de kleedkamers.

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

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

Inrijden

Lotingen

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Trainingsfaciliteiten:

Rabo Holland Cup 2d / Kraantje Lek toernooi
Haarlem

Ijsclub Haarlem e.o. https://www.ijsclubhaarlem.nl/

Wedstrijd:
IJsbaan:

IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem Adres:

Correspondentieadres:

Zaterdag; voorafgaand aan de start 500 m (18:25 uur). Tevens wordt oproep omgeroepen door stadion speaker.

Zondag; voorafgaand aan de start 1000 m (17:25 uur). Tevens wordt oproep omgeroepen door stadion speaker.

Zaterdag 23 november 2019 + zondag 24 november 2019

Waarnemer:

nvt

Scheidsrechter(s):

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/06/Selectiedocument-LBKB-Algemeen-190606-v1_0.pdf

Marijke Goereenamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1: Marijke Goeree

Secretaris:

Pieter Swart,  Loretta Staring (ass)
Starter(s):

namens het SBLKB:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

24 november 2019

Carel Reinierszpad 50, 2024 AW Haarlem 

ww.ijsbaanhaarlem.nl

esme_van_benthem@hotmail.com 

Datum van:

Webadres:

Ijsclub 

E-mail adres:
Telefoon:

Zetting op klassement na 2 

afstandne

Esmé van Benthem en Marjolein LohmannOC:

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

Selectieprocedure HollandCup. Deze staan beiden op de site van de KNSB onder:

Deelname

nvt

Wim van Biezen,  Janny Smegen 

Betrokken officials

Aanmelden/afmelden

mailto:marjoleinlohmann@hotmail.com
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/Plaatsingsschema-senioren-seizoen-2019-2020-190911-v1_1.pdf
mailto:esme_van_benthem@hotmail.com


10.

11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand
500 meter (enkel)

1500 m (kwartetten)

dag 2: categorie afstand
1000 meter (kwartetten)
3000 meter (kwartetten)

14.

15. 

EHBO:

Geluidsdragers

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

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Ziekenhuis:

Medische verzorging

Aansluitend 

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. 

De coaches kunnen zich op het middenterrein ophouden als zij niet coachen. De coaches kunnen via het middenterrein en binnenzijde van de ijsbaan het ijs 

op en af. Er zijn matten en banken aanwezig op het middenterrein. Het middenterrein is via de tunnel te bereiken.  

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

geluidsmateriaal te dragen.

Gebruik Coaching-zone

Programma

18:00 uur (ovb ivm ijskwaliteit)
Aansluitend 

Spaarne Gasthuis; 

* Locatie NOORD - Vondelweg 999 Haarlem 

* Locatie ZUID - Boerhaavelaan 22 Haarlem

Protocolverstrekking 
Het protocol vam de wedstrijd zal na afloop van de wedstrijdals hardcopy verstrekt worden en digitaal beschikbaar zijn op de event-site:

https://www.ijsclubhaarlem.nl/kraantjelek/

Logo rechten en wedstrijdkleding 
Deelnemers worden verzocht om de link http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten zich op de hoogte te

stellen van de reglementen betreffende het aanbrengen van sponsorlogo's op het wedstrijdpak en presentatiekleding. 

Een licentiehouder dient een sponsorverklaring in bij de KNSB, indien hij daartoe verplicht is op grond van de bepalingen in 'Logorechten Topsport' en /of bij deelname aan 

(een van) onderstaande wedstrijden. Voor Langebaan en Kortebaan: 

- Wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus

- Nederlandse kampioenschappen senioren 

- Olympisch kwalificatie toernooi 

Dit betekent in de praktijk: 

Indien een licentiehouder lid is van een KNSB-team, RTC, Gewestelijke-, Baan- of Vereniging selectie, zal de zgn Collectieve Sponsorverklaring

worden ingediend door de betreffende entiteit. Voor licentiehouders die niet tot één van de genoemde entiteiten behoren, dient de Individuele

Sponsorverklaring ter goedkeuring te worden verzonden aan het bondsbureau per e-mail naar:

wedstrijdorganisatie@knsb.nl met daarbij de ontwerptekening inclusief de sponsor-

logo's. Voor leden van een erkend topteam is de sponsorverklaring niet  van toepassing. Indien geen commerciële uitingen worden gedragen

(afgezien van de twee genoemde kledingmerklogo's) is de sponsorverklaring tevens niet van toepassing.

Op de wedstrijdbandjes mag géén (reclame-) tekst staan  

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend
19:00 uur (ovb ivm ijskwaliteit)



16. Routebeschrijving

Plattegrond 

Met de trein:

Haarlem richting Uitgeest / Alkmaar en uitstappen bij station Bloemendaal aan de Haarlem zijde (tunneltje onderdoor). Aan de Haarlem zijde vindt U de 

Extran sporthal met ernaast de ijsbaan. (+/- 400 meter lopen vanaf het station Bloemendaal)

Met de bus:

Vanaf station Haarlem - Lijn 2, uitstappen bij Stuyvesantplein. Aan de overzijde van de randweg vindt U de Extran sporthal met ernaast de ijsbaan. U kunt met 

een tunneltje onder de randweg door. (+/- 300 meter lopen vanaf de bushalte Stuyvesantplein)


