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Informatiebulletin 
1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Groningen en Drenthe hebben de eer om het 

NK-junioren A & B 2023 te organiseren.  
 
De wedstrijd vindt plaats op 14 en 15 januari 2023, op IJsbaan Kardinge te 
Groningen. 
Type baan:  standaard 400m baan, indoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Voorzitter Klaas Karst 
Vicevoorzitter Renger Kok 
Secretaris Susanne Satijn  
Budgetbewaker Willy Bartelds 
Wedstrijdmanager Klaas Karst 
Jurycoördinatie Marga Wessels 
Wedstrijdsecretaris Peter Nomden 
ET/systemen Reitse Eskens 
IJsbaan  
Hoofd technische dienst Jan Schuur 
 

 Deelname Zie selectieprocedure: https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
De deelnemers dienen zich binnen de deadline per afstand en/of combinatie in 
te schrijven c.q. af te melden via: https://inschrijven.schaatsen.nl. 
 

 Aanmelden op de 
wedstrijddag 

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden in 
de entreehal van sportcentrum Kardinge.  
Dit is mogelijk tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd van de 
categorie (conform Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  
 

 Afmeldingen Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.  
Na sluiting van de inschrijving via e-mail: afmeldenLBW@knsb.nl  
 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 

Naam: 
Wedstrijdnummer: 
Wedstrijdnaam: 
Plaats van wedstrijd:  
Afstand (in geval van afstandswedstrijden): 

 
En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 
 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de scheidsrechters. 
 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
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Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo 
vroeg mogelijk door aan Susanne Satijn, satijnster@gmail.com, zodat we je 
tijdig kunnen berichten als je mag invallen. 
 
 

3. Programma Start wedstrijd 
!! De starttijden en warming up tijden voor de junioren A zijn onder 
voorbehoud!! 
Tijdens de teamleaders meeting op zaterdag 10:00 uur wordt het schema 
verder bekend gemaakt. 
  

Dag 1 Zaterdag 14 januari 2023 
Junioren B 
Junioren A 

 
13:45 uur 
17:15 uur 

Dag 2 Zondag 15 januari 2023  
Junioren B 
Junioren A 

 
14:40 uur 
18:00 uur 

 
Warming up wedstrijddagen 

Dag 1 Zaterdag 14 januari 2023 
Junioren B 
Junioren A 

 

 
13:00 uur 
16:40 uur 

 
tot 
tot  

 
13:15 uur 
16:55 uur 

Dag 2 Zondag 15 januari 2023  
Junioren B 
Junioren A 

 

 
14:00 uur 
17:25 uur 

 
tot 
tot  

 
14:15 uur 
17:40 uur 

Trainingsfaciliteiten 
Vrijdag 13 januari 
Tijdens de gewestelijke training 
langebaan/marathon. 
Graag melden bij de toegang van de 
baan. 

18:30 uur tot  19:45 uur 

 

 
4. 

 
Teambegeleiders/ 
Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

 
Alle informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
<Link invoegen wedstrijd op schaatsen.nl>  
 
Op zaterdag 14 januari om 10:00 uur wordt de 
coaches/teamleidersbijeenkomst gehouden op IJsbaan Kardinge in 
vergaderzaal 2, 1e verdieping van de entreehal.  
 
Aansluitend vindt de loting plaats. De loting wordt vervolgens gepubliceerd in 
Sportity. 

http://www.schaatsen.nl/
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Voor het informeren van sporters, 
coaches, begeleiders, etc. is voor 
iedere wedstrijd van de landelijke 
wedstrijdkalender de Sportity app 
beschikbaar.  
Gebruik voor alle wedstrijden van het 
juniorencircuit de volgende 
toegangscode:  
 

5. Lotingen Loting dag 1: 10:30 uur; Publicatie 11:00 uur 
Loting dag 2: 11:30 uur; Publicatie 12:00 uur 
 

6. Tijdschema Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen wordt bekend gemaakt op 
de teamleadersmeeting en wordt via www.schaatsen.nl en Sportity 
gepubliceerd. 
 

7. Gebruik warming-
up en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaatsvinden in en rond de 
“Hangout” op de 1e verdieping en op het middenterrein van de ijsbaan. Fietsen 
t.b.v. de warming-up dienen op de aangegeven plaats te worden geplaatst op 
de 1e verdieping en in de ijshal onder de tribune. De warming-up ruimtes op de 
1e verdieping zijn bewegwijzerd. 
Let op: In verband met de beperkte ruimte in de warming-up ruime worden de 
Junioren B verzocht na de wedstrijd zo spoedig mogelijk ruimte te maken voor 
de Junioren A. 

8. Anti doping Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere 
deelnemer dient na de afstand te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst 
staat voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt op het prikbord 
bij de kleedkamers in de ijshal. 

LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet aan de 
doping arts overlegd kunnen worden. Vergeet deze niet mee te nemen. 
 

9. Medische 
verzorging 

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht in de gang tussen 
ijsbaan en ijshockeybaan. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
UMC Groningen 
Hanzeplein 1, 
9713 GZ Groningen 
 

10. Huldigingen Op het middenterrein, zie tijdschema’s. 
 

http://www.schaatsen.nl/
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11. Protocol en 
uitslagen 

De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd 
digitaal beschikbaar zijn op Sportity en www.schaatsen.nl , zie tabbladen op de 
wedstrijdpagina <Informatie & Uitslagen>.  
 

12. Betrokken officials Jan Bolt KNSB waarnemer scheidsrechters 
Frank Zwitser KNSB scheidsrechter junioren A 
Jan Depping KNSB scheidsrechter junioren B 
Patrick den Elsen KNSB scheidsrechter Assistent junioren A 
Richard van Adrighem KNSB scheidsrechter Assistent junioren B 
Miriam Kuiper KNSB scheidsrechter Mass Start 
  
Thijs de Vrijer KNSB waarnemer starters 
Anne-Jelmer Drent KNSB starter (dames jun A en heren jun B)  
Bert Atzema KNSB starter (heren jun A en dames jun B) 
  
Leen van den Heuvel Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 

 

   
13. Accreditaties, 

toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

Op de wedstrijddagen is er gratis toegang tot het stadion. De deelnemers 
betreden het ijs vanaf het middenterrein, te bereiken via de Jan Uitham brug. 
Toeschouwers kunnen de ijsbaan betreden via de hoofdingang van 
Sportcentrum Kardinge.  
De horecavoorziening in de entreehal is geopend.  
Voor de thuisblijvers is de wedstrijd te volgen via 4 vaste camera’s (500m start, 
1000m finish, 500m finish en 3000m start). 
De link voor de livestream wordt gedeeld via Sportity bij aanvang van de 
wedstrijd. 
 

14. Kleedkamers De dames en heren kleedruimtes zijn rechts van de ingang in de IJshal .  
 
 

15. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

Volgens het geldende Sponsor en Reclame reglement is het niet verplicht om 
voor deze wedstrijd een sponsorverklaring in te dienen.  
 
Dit betekent dat elke licentiehouder vrij is in het dragen van kleding, met 
uitzondering van de bepalingen die gelden voor eventuele andere disciplines, 
maar te allen tijde dient wel voldaan te zijn aan de branche exclusiviteit van de 
hoofdsponsor(en) van de KNSB, zoals jaarlijks vermeld op/in het Reglement 
Sponsoring en Reclame KNSB voor het schaatsen. ‘Vrij’ betekent dat er geen 
enkele restrictie geldt qua aantal logo’s of look en feel zoals bijvoorbeeld 
nationaal pak (NED) etc. 
 
Zie https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/ 

 

http://www.schaatsen.nl/
https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/
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16. Transponders Tijdens alle afstanden wordt gereden met transponders. Deze dienen om beide 
enkels gedragen te worden. 
De transponders worden bij de opgang naar het middenterrein voor de start 
uitgereikt en dienen zo snel mogelijk na de finish ingeleverd te worden.  

   
17. Armbanden 

 
 
 
 
Veiligheids-
maatregelen 
MASS START 
 
 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band 
bij de start, gedurende de race en finish. Aan de rijders wordt geadviseerd om 
de eigen wedstrijd armband te dragen. Deze mogen niet van reclame zijn 
voorzien. 
 
Graag speciale aandacht voor de verplichte persoonlijke veiligheidsmiddelen 
voor de mass-start. Samengevat zijn rijders verplicht om onderstaande correct 
te dragen (nationaal wedstrijdreglement 106.a.2 en 3):  
• Een valhelm die voldoet aan de ISU regels (ASTM norm F1849; is norm voor 
shorttrack). De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder 
uitsteeksels.  
• Snijvaste handbescherming;  
• Snijvaste scheenbescherming;  
• Snijvaste enkelbescherming;  
• Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen.  
• Buizen van de schaatsen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn 
afgerond met een straal van minimaal 1 cm (ronding 10 cent munt).  
• Als door de wedstrijdorganisatie helmhoezen/caps met startnummers ter 
beschikking worden gesteld, ben je als deelnemers verplicht om deze te 
dragen.  
 
Het dragen van oogbescherming, snijvaste nek bescherming, een snijvast pak of 
snijvaste onderkleding is NIET verplicht maar wordt aanbevolen. Zie ook: 
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/leer-meer-over-
langebaanschaatsen/ 
 

17.     Adres en parkeren Sportcentrum Kardinge 
Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen  
 

18. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 
kunnen gericht worden aan het OC.  
Klaas Karst.  
klaaskarst@home.nl   
06 38252503 
 
Namens het OC,  
Klaas Karst 

 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/leer-meer-over-langebaanschaatsen/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/leer-meer-over-langebaanschaatsen/
mailto:klaaskarst@home.nl

