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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Sectie Langebaan Utrecht organiseert het Nederlands 
Kampioenschap junioren C Allround, Sprint junioren A en B,  lange 
afstanden en teamsprint A en B junioren 
 
De wedstrijd vindt plaats op 25 en 26 februari 2023 op Vechtsebanen, 
Mississippidreef 151 te Utrecht. 
 
Type baan:   
standaard 400m baan, outdoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Vice Voorzitter Erwin Lauppe 
Secretaris Hélène de Heer 
Wedstrijdmanagers Erwin Lauppe(C jun)/René Leliveld (A en B jun) 
Jurycoördinatie Thea Heus/Piet Oostveen 
Wedstrijdsecretaris Hélène de Heer 
ET/systemen Hélène de Heer/Rik Schoenmaker 
IJsbaan Vechtse banen Gerard Mollema 
 
Alle relevante informatie omtrent deze wedstrijd is te vinden op: 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-allround-junioren-c/ 

 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-
lange-afstanden-teamsprint/ 
 
 

2. 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 
bij het Trefpunt, de juryruimte bij de 500m finish. Dit is mogelijk tot een half 
uur voor de aanvang van de wedstrijd van de categorie (conform Nationaal 
Wedstrijdreglement art.12 lid 5). Aanmelding kan ook geschieden door de 
trainer of ploegleider. 
 

  

https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-allround-junioren-c/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-lange-afstanden-teamsprint/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-lange-afstanden-teamsprint/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
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 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. 
 
Met betrekking tot de afmeldingsprocedure wordt verwezen naar KNSB 
Langebaanmededelingen: Mededeling seizoen 2021/2022 nr. 1. Waarin 
sancties zijn opgenomen voor het niet of niet op de juiste wijze afmelden. 
 
Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo 
vroeg mogelijk door aan secretarislangebaanutrecht@gmail.com , zodat 
we je tijdig kunnen berichten als je mag invallen. 
 

3. Programma Voorlopig tijdschema 
Zaterdag 25 februari 2023 
  9:45 – 10:00  inrijden junioren C 
10:00 – 10:25  Baanverzorging, blokjes leggen, ET plaatsen en testen 
10:25 – 10:30  Welkom en Wilhelmus 
10:30                Junioren C 500m in paren; 1500m in kwartetten; mixed 
teamsprint; aansluitend huldiging 
14:25 – 14:40  inrijden junioren B 
14:40 – 15:00  Baanverzorging, blokjes leggen, ET plaatsen en testen 
15:00                Junioren B 500m in paren; 1000m in kwartetten 
17:10 – 17:25  inrijden junioren A 
17:25 – 17:45  Baanverzorging, blokjes leggen, ET plaatsen en testen 
17:45                Junioren A 500m in paren; 1000m in kwartetten, 3000m in 
kwartetten 
 
 
 
 

https://storage.knsb.nl/2021/09/844bd61f-knsb-langebaanmededeling-seizoen-2021-2022-nr-01-210910-boete-na-bij-niet-afmelden.pdf
mailto:secretarislangebaanutrecht@gmail.com
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Zondag 26 februari 2023 
  9:45 – 10:00 inrijden junioren B 
10:00 – 10:25  Baanverzorging, blokjes leggen, ET plaatsen en testen 
10:25                Junioren B 500m in paren; 1000m in kwartetten, teamsprint,                          
3000m in kwartetten, aansluitend huldigingen 
15:40 – 15:55  inrijden junioren A 
15:55 – 16:15  Baanverzorging, blokjes leggen, ET plaatsen en testen 
16:15                Junioren A 500m in paren; 1000m in kwartetten, teamsprint,                     
5000m in kwartetten, aansluitend huldigingen. 

 
4. Teambegeleiders/ 

Coaches- 
bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-allround-junioren-c/ 

 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-
lange-afstanden-teamsprint/ 
 
Op vrijdagavond 24 februari 19:30 wordt de digitale teamleiders-
bijeenkomst gehouden via Teams. De link voor het bijwonen van deze 
vergadering wordt op de Sportity app gepubliceerd. Aansluitend vindt de 
loting plaats in klein comité. 
 
Voor het informeren van sporters, coaches, begeleiders, etc. is voor iedere 
wedstrijd van de landelijke wedstrijdkalender de Sportity app beschikbaar.  
Deze wedstrijd valt binnen het wedstrijdcircuit Junioren, gebruik daarvoor 

de volgende toegangscode: KNSB-LBJC! 
 
De coachbijeenkomsten worden 30 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd van de C-, B- en A-junioren gehouden op de baan nabij het 
Trefpunt 
 

5. Lotingen Vrijdagavond wordt de loting gepubliceerd op de Sportity App. De loting 
wordt met behulp van de KNSB Applicatie Vantage gedaan. 
 

6. Tijdschema Het definitieve tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt 
worden op de op de Sportity app om 9:30 uur. 
 

7. Gebruik warming-up 
en faciliteiten 
 

Tijdens de wedstrijddag kan warming-up plaats vinden in en om  de 
ijsbaan. 
De fietsen t.b.v. de warming up dienen te worden geplaatst in de doorgang 
van binnen naar buitenbaan nabij het Trefpunt 
 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-allround-junioren-c/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-lange-afstanden-teamsprint/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/2/nk-junioren-a-en-b-sprint-lange-afstanden-teamsprint/
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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. Rijders onder de 18 moeten, naast de 
chaperonne, worden begeleid door een volwassene. 

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 achter het 
Trefpunt bij de doorgang naar de binnenbaan. Gedurende de wedstrijd is 
er EHBO aanwezig. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
St Antonius, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht 
 

10. Huldigingen Zaterdag  C junioren direct na afloop teamsprint, Zondag direct na afloop 
van de wedstrijd voor junioren B en na afloop van de wedstijd junioren A. 
 

11. Protocol en uitslagen De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd 
digitaal beschikbaar zijn op Sportity. 
 

12. Betrokken officials Frank Zwitser  KNSB scheidsrechter jun A 
Peter Breukers  KNSB scheidsrechter jun A assistent 
Wil Schildwacht  KNSB scheidsrechter jun B 
Patrick den Elsen  KNSB scheidsrechter jun B assistent 
Ingrid Heijnsbroek  KNSB scheidsrechter jun C 
René Leliveld  KNSB scheidsrechter jun C assistent 
   
Hanjo Heideman  KNSB waarnemer scheidsrechters 
   

Peter van Muiswinkel  KNSB starter Jun A dames Jun B heren 
Marco Hesselink  KNSB starter Jun A heren Jun B dames 
Sieme Kok  KNSB starter jun C dames 
Alfred van Zwam  KNSB starter jun C heren 
   
André de Vries  KNSB waarnemer starters 
   
Sieme Kok  Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 
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13. Accreditaties, toegang 
tot het stadion en 
toegangskaarten  
 

Op de wedstrijddagen is er vrije toegang tot het stadion. Deelnemers 
kunnen de ijsbaan betreden via hoofdingang van de ijsbaan.  
 
 

14. Kleedkamers De kleedkamers bevinden zich onder de tribune tussen finish 1.000m en 
500m. Vanaf de 100m finish gerekend zijn de eerste twee kleedkamers 
toegewezen aan de heren en de laatste aan de dames. 
 

15. Wedstrijdpak en 
reclamelogo’s 

Voor junioren zijn er geen regels omtrent reclamelogo’s. 
Nadere informatie via de link 
www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/  
 

16. Armbanden 
 
 
 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur 
band  bij de start, gedurende de race en finish. De rijders dienen de eigen 
wedstrijd armband te dragen. Deze mogen niet van reclame zijn voorzien. 

17. 
 
 
18.     

Plaatsingsschema’s & 
Selectieprocedures 
 
Adres en parkeren 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
 
 
Parkeergarage Mississippidreef naast de ijsbaan. 
 

19. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld 
kunnen gericht worden aan het OC: 
secretarislangebaanutrecht@gmail.com    
 
 
Namens het OC  
Erwin Lauppe (vice-voorzitter) 

 
  
 
 

 
  
 
  

https://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
mailto:secretarislangebaanutrecht@gmail.com
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BIJLAGE 1: 
Plattegrond IJsbaan  
 
 

 


