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Informatie bulletin 
 

1. Organisatie comité  Voorzitter  Frans Leijnse 
 Secretaris  Jolanda Wortel-Roovers 
 Budgetbewaking  Heleen Uithoven 

Wedstrijdorganisatie Frank Zwitser 
Jury coördinator  Bob Bego 
Lid, website  Thomas Klein 
Lid, PR   Mary van Aken 
Lid, namens Gew.Best. Jan Hessels 
KNSB   Anita Broekhuis 
KNSB   Renee Faber 
KNSB   Jan van der Meulen  
KNSB   Ellen Reijmer 

   IJsbaan   Cornel van Geelen 
    
2. Betrokken officials Scheidsrechters:  Neo-senioren    Dhr. H. Heideman, Mevr. W. Schildwacht 
    A-junioren         Dhr. M. Van Bergen, Dhr. P. Belgraver 
       B-junioren          Dhr. S. De Jonge, Dhr. P. Scargo 
       Waarnemer Dhr. J. Grundlehner 
 
 Starters:   Neo-senioren    Dhr. A. de Vries, Dhr. J. Rosing 
    A-junioren         Dhr. W. van Biezen, Dhr. L. Heemskerk 
       B-junioren          Dhr. H. Janssen, Dhr. P. van Muiswinkel 
    Waarnemer Mevr. J. Smegen 

 
 
 Alle relevante informatie omtrent het KPN NK junioren is te vinden op de speciale KPN NK 

junioren site ( www.schaatsen.nl/ ) en de site van de baancommissie Breda  
 ( http://www.bcbreda.nl/  )   
  
3. Deelname De deelnemersgegevens zijn vermeld op de KPN NK junioren site. Daarnaast zijn de 

deelnemers en reserves persoonlijk uitgenodigd door de sectie Langebaan van de KNSB. 
 
4. Aanmelden De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen aan te melden bij de infobalie. Dit is 

mogelijk tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd. De infobalie bevindt zich in de 
aankomsthal van de ijsbaan. Op vrijdag zal de infobalie vanaf 14.00 uur bemand zijn. 

 
5. Afmeldingen Afmeldingen voor 8 maart 2012, 20.00 uur via E-mail:  nkafstanden2012@hotmail.nl 
 Op de wedstrijddagen telefonisch: 06-83124337 
 
6. Accreditaties aanvragen Coaches en begeleiders moeten via hun eigen gewest de accreditaties aanvragen. 
 
7. Accreditaties afhalen Deelnemers, geaccrediteerde coaches en begeleiders kunnen vanaf vrijdag  9 maart 14.00 uur 

de accreditaties afhalen bij de informatiebalie in de aankomsthal van de kunstijsbaan Breda. 
De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen. 

 
8. Teamleidersbijeenkomst Op vrijdag 9 maart is er in de Arena van het Racketcentrum om 13.00 uur een 

teamleidersbijeenkomst. Het Racketcentrum bevindt zich naast de ijsbaan. 
Relevante informatie van de teamleidersbijeenkomst zal daarna op de site geplaatst worden. 
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9. Loting De loting voor de eerste wedstrijddag zal op vrijdag 9 maart om 13.30 uur plaats vinden in de 
Arena van het Racketcentrum. De lotingen voor de tweede en de derde wedstrijddag zullen in 
de Arena plaatsvinden een half uur na afloop van de wedstrijden op de voorgaande dag. 

  
10. Trainingsfaciliteiten Op donderdag 8 maart is er expliciet voor de deelnemers aan het KPN NK Junioren Afstanden 

2012 de gelegenheid om op de baan te trainen van 17.15 – 18.15 uur. 
  
11. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. 
 Er is geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor massage. 

 
12. Medische verzorging Er zijn twee EHBO-ers en een arts aanwezig.  

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is: 
 Amphia Ziekenhuis, Langendijk 75, 4819EV Breda. Tel. 076-5955000 

 
13. Antidoping testen Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere deelnemer dient 

dagelijks voor vertrek te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat voor een eventuele 
anti-doping controle. Deze lijst hangt aan de achterzijde van de kassa bij de ingang van de 
baan. 

 
14. Gebruik coach zone Voor afstanden 1.000 meter en korter en voor ritten met kwartetstarts mag maximaal 1 coach 

per rijder/rijdster gebruik maken van het coachgebied, gelegen 25 meter na de bocht 
doorlopend tot over de kruising tot 10 meter voor de bocht aan de buitenzijde van de baan. 
Voor langere afstanden zonder kwartetstarts mogen maximaal twee coaches per rijder/rijdster 
gebruik maken van het coachgebied. Tijdens de start procedure is het niet toegestaan om zich 
dichter dan 20 meter bij de starter en/of de startlijnen te bevinden. 
 

15. Gebruik middenterrein Het middenterrein is alleen toegankelijk voor jury-leden, geaccrediteerde coaches en 
rijd(st)ers. 
 

16. Warming-up faciliteiten Het plaatsen van fietsen voor warming-up is mogelijk op het middenterrein van de baan op de 
daarvoor aangewezen plaats. Het middenterrein is te bereiken via de tunnel. 
 

17. Inrijden  Het is om veiligheidsredenen niemand toegestaan om zich tijdens de baanverzorging op het ijs 
te bevinden.  

 
18. Tijdwaarneming D.m.v. fotofinish, elektronische tijdwaarneming en handtijden. 
 
19. Huldigingen Huldigingceremonieën vinden direct na iedere verreden afstand plaats. Gaarne uw 

medewerking om de betrokken winnaars (1ste, 2e, en 3e) van een afstand hierop te wijzen en 
zich beschikbaar te houden. 
 

20. Uitslagverstrekking Circa 15 minuten na de wedstrijd is de uitslag beschikbaar bij de infobalie en voor 
geaccrediteerde coaches op het middenterrein. 
 

21. Protocolverstrekking De protocols zullen na afloop van de betreffende wedstrijd beschikbaar zijn op de KPN NK-
junioren site en http://www.bcbreda.nl/  
Een hard copy is alleen op aanvraag verkrijgbaar. Verzoeken hiertoe kenbaar  maken via 
nkafstanden2012@hotmail.nl 

 
22. Catering Voor geaccrediteerde coaches zal er op het middenterrein voorzien worden in koffie en thee. 
 
23. Wedstrijdpak en  De deelnemers worden verzocht om zich via de link 
       reclamelogo’s http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/ op de hoogte te stellen van de reglementen 

betreffende het aanbrengen van sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en presentatiekleding. 
Indien geen sponsorverklaring is ingediend of als de aanvraag is afgekeurd, zullen 
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scheidsrechters en juryleden handelen in overeenstemming met het reglement. De 
licentiehouder dient de logo’s voor de start af te plakken en krijgt een waarschuwing. 
 
Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik mogen maken van het nationale 
wedstrijdpak. 

 
24. Gewijzigde reglementen Tijdens het in juni 2010 gehouden ISU-congres zijn er talrijke wijzigingen m.b.t. de 

reglementen bekrachtigd. Raadpleeg hiervoor 
http://www.knsb.nl/bond/files/2009/08/Internationaal-reglement-hardrijden-langebaan-2010-
171010.pdf    De onderstrepingen geven de wijzigingen weer. 

 
25. Adres ijsbaan Kunstijsbaan Breda, Terheijdenseweg 506, 4826 AB Breda 
  
 
26. Parkeren bij de ijsbaan Op het parkeerterrein voor de ijsbaan kan geparkeerd worden. Parkeren is gratis. 
 
 
27. Overnachtingen   Lijst van mogelijke hotel adressen in de nabijheid van de ijsbaan: 
 
 Bastion Hotel, Lage Mosten 4, 4822 NJ Breda  vanaf  € 74,00 
 
 Campanile Hotel, Minervum 7090, 4817 ZK Breda  vanaf  € 45,00 
 
 Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda vanaf  € 85,00 
 
 Novotel Breda, Dr. Batenburglaan 74, 4837 BR Breda vanaf  € 85,00 
  
 
 
28. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen gericht 

worden aan het OC. E-mail: nkafstanden2012@hotmail.nl   
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Programma in hoofdlijnen  (schema onder voorbehoud)   
 
 
DONDERDAG 8 maart 

17.15 – 18.15 uur Training exclusief voor deelnemers KPN NK Junioren Afstanden 
 
VRIJDAG 9 maart 
 13.00 uur  Teamleiders bijeenkomst in de Arena van het Racketcentrum 
 
 13.30 uur  Loting voor vrijdag 9 maart in de Arena 

 
16.00 – 16.15 uur Inrijden alle categorieën 
 
16.15 – 16.30 uur Baanverzorging en blokjes leggen 

 16.31 uur  Opening met Wilhelmus 
16.35 uur:  500 m.  alle categorieën   

Prijsuitreikingen zoals op het wedstrijdschema vermeld 
 + 21.30 uur  5000 m. heren Neo-senioren (schema wordt tijdens de loting bekend gemaakt) 

 
 Loting  + 30 min. na laatste prijsuitreiking in de Arena 

 
ZATERDAG 10 maart 

10.15 –10.45 uur  Inrijden, daarna baanverzorging en blokjes leggen 
11.05 uur  1000 m.  alle categorieën 
+ 14.00 uur  3000 m.  alle categorieën 
 
   Loting  + 30 min. na laatste prijsuitreiking in de Arena 
 

ZONDAG  11 maart 
 10.15 –10.45 uur  Inrijden, daarna baanverzorging en blokjes leggen 
 11.05 uur  1500 m.  alle categorieën 
 + 14.00 uur  5000 m . junioren  A en dames Neo-senioren 
 + 15.45 uur  10.000 m.  heren  Neo-senioren (schema wordt tijdens de loting bekend gemaakt) 

 
 
 
Opmerking:  Indien niet aangegeven rijden eerst de dames en daarna de heren. 
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