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Informatiebulletin 
 

1. Wedstrijd en baan Het organisatiecomité Gewest Zuid Holland, Baancommissie De Uithof heeft de eer 
om De Residentie Cup 2021 te organiseren.  
 
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 13 November 2021 op IJsbaan De Uithof te 
Den Haag 
 
Type baan:   
standaard 400m baan, outdoor/indoor, kunstijs. 
 

 Organisatie comité Voorzitter n.v.t. 
Secretaris (vice-voorzitter) Krijn Jongejan 
Budgetbewaker Ger Boelsma 
Wedstrijdmanager Sven Baas 
Jurycoördinatie Ellie van Hagen 
Wedstrijdsecretaris Krijn Jongejan  
ET/systemen Ron van Herk 
IJsbaan …. Ben van Hagen 
Hoofd technische dienst …….. 
 

2. Deelname Zie selectieprocedure: https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/  
Per wedstrijd aanvullen door organisatiecomité  
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 

In tegenstelling tot wat eerder gemeld is, dienen de deelnemers zich op de 
wedstrijddagen persoonlijk aan te melden bij  de oude ingang van De Uithof. Dit is 
mogelijk tot een half uur voor de aanvang van de wedstrijd van de categorie 
(conform Nationaal Wedstrijdreglement art.12 lid 5).  
 
Daar wordt dan ook gelijk de CoronaCheck-app gecheckt op geldigheid. Met de app 
bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je 
recent al corona gehad hebt. 
LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd kunnen 
worden. Vergeet deze niet mee te nemen. 
 

 Afmeldingen Schaats(st)ers die ingedeeld zijn in een gewestelijk team en ook meedoen aan de 
strijd om de ResidentieCup, dienen zich af te melden bij: 
Krijn Jongejan 
krijn.jongejan@outlook.com 
06-22644566 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
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Rijd(st)ers die aan het deelnameveld zijn uitgenodigd op grond van de  VANTAGE 
ranglijst dienen zich: 

• Tijdens de inschrijvingsperiode: via website 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden 

• ná sluiting van de inschrijvingstermijn af te melden via e-mail:  afmelden 
LBW@knsb.nl 

 
Bij afmelding graag de volgende gegevens vermelden: 

wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail. 
 
Naam: 
Wedstrijdnummer: 
Wedstrijdnaam: 
Plaats van wedstrijd:  
Afstand (in geval van afstandswedstrijden): 

 
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de scheidsrechters. 
 
Ben je reserve?  
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo vroeg 
mogelijk door aan 
Krijn Jongejan 
krijn.jongejan@outlook.com 
06-22644566 
zodat we je tijdig kunnen berichten als je mag invallen. 
 

3. Programma + 10.15 – 10:30 uur inrijden 
+ 10.50 uur aanvang wedstrijden 

500 meter dames B   
500 meter heren B   
500 meter dames A   
500 meter heren A   
1500 meter dames B 
1500 meter heren B   
1500 meter dames A 
1500 meter heren A 
Teamsprint Dames junB 
Teamsprint Heren JunB 
Teamsprint Dames junA 
Teamsprint Heren JunA 

 
Prijsuitreiking teamklassement: ca. 16:45 uur  
  

4. Teambegeleiders/ 
Coaches- 

Alle  informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/11/residentie-cup/ 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
mailto:LBW@knsb.nl
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
http://www.schaatsen.nl/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/11/residentie-cup/
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bijeenkomsten en 
Info-verstrekking 

 
Op zaterdag 13 november om 10:00 uur wordt de coaches/teamleidersbijeenkomst 
gehouden op IJsbaan De Uithof in de Gewestelijke Ruimte 
 
de wedstrijd en de uitslagen zijn te volgen via http://www.live.bcdenhaag.net 
 

5. Lotingen De loting vindt  plaats.  
plaats: Gewestelijke ruimte op De Uithof  
tijd: Vrijdag 12 nov. 19:30 uur 
 

• Voor specifiek de teamwedstrijd van Residentiecup vindt een  handmatig 
uitgevoerde loting plaatsop basis van gewestelijke indeling 

• Voor de toegevoegde deelnemers vindt de loting plaats op basis van de 
VANTAGE ranglijst 500-1500 

 
6. Tijdschema Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt worden op 

de teamleadersmeeting en via www.schaatsen.nl worden gepubliceerd. 
 

7. Gebruik warming-
up en faciliteiten 
 

In tegenstelling tot eerder gemeld, kan warming-up tijdens de wedstrijddagen 
plaats vinden direct na de toegangscontrole bij de  ingang van De Uithof op het 
brede gedeelte nabij de start van de 500m 

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 bij de bij de toegang tot de 
kleedkamers 

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 bij de krabbelbaan. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  

HAGA ziekenhuis Leyenburg; Leyweg 275; 2545 CH Den Haag 
   

10. Huldigingen 16.45 uur Prijsuitreiking teamklassement  
 

11. Protocol en 
uitslagen 

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:  

http://www.live.bcdenhaag.net/
http://www.schaatsen.nl/
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KNSB-LBJC! 
De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd ook 
digitaal beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl (zie tabbladen op betreffende 
wedstrijdpagina) en op: 

• https://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/residentiecup/  

• http://www.live.bcdenhaag.net 
 

12. Betrokken officials Hanjo Heideman  KNSB waarnemer scheidsrechters 
Wycher Bos  KNSB scheidsrechter Dames 
Tim Geraedts  KNSB scheidsrechter Heren 
René Leliveld  KNSB scheidsrechter Assistent 
   
Rob Hemmes  KNSB waarnemer starters 
Ingeborg Westenberg  KNSB starter Dames  
Michel Boelsma  KNSB starter Heren 
   
Marc Nelisse  Technisch afgevaardigde KNSB sectie LB & KB 

 

   
13. Accreditaties, 

toegang tot het 
stadion en 
toegangskaarten  
 

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

14. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. Zie 
plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin. 
 
 

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/ 

 
16. Armbanden 

 
 
Veiligheids-
maatregelen 
 
 
 

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. 
het dragen van de volgende beschermende kleding  tijdens de teamsprint is 
verplicht: 
* Veiligheidshelm       
* Snijvaste hand-, scheen- en enkelbescherming    
* Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen   

http://www.schaatsen.nl/
https://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/residentiecup/
https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/
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TEAM SPRINT 

* Buizen van de schaatsen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn    
afgerond met een straal van minimaal 1 cm   (ronding 10 cent munt).  
 
Teamsprint: twee teams van 3 of 4 rijders starten gelijktijdig, elk aan een 
zijde van de baan op het midden van de rechte einden. Er wordt door het 
team geschaatst tegen de wijzers van de klok in. Er worden drie rondes 
gereden en na elke ronde moet één schaatser de baan verlaten. 
Uiteindelijk stopt de tijd wanneer de derde schaatser finisht. De volgorde 
waarin de schaatsers rijden staat van tevoren vast en wordt aangegeven 
met de kleur van de armband (geen armband voor de eerste ronde, wit 
voor de tweede ronde, rood voor de laatste ronde). 
 

17. 
 
 
 
18.     

Plaatsingsschema’s 
& 
Selectieprocedures 
 
Adres en parkeren 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 
 
 
 
Voldoende  gratis parkeergelegenheid vóór de ingang van De Uithof>  
 

19. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen 
gericht worden aan het OC.  
Krijn Jongejan 
krijn.jongejan@outlook.com 
06-22644566 
Namens het OC  
Krijn  Jongejan 

  

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
mailto:krijn.jongejan@outlook.com
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BIJLAGE 1: Plattegrond IJsbaan  
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https://maps.google.nl/maps?safe=off&ie=UTF-8&q=De+Uithof&fb=1&gl=nl&hq=De+Uithof&hnear=De+Uithof&cid=0,0,9379814944154066930&ei=4ExmUsOoEYHKtQaozYHgDg&sqi=2&ved=0CJoBEPwSMA4

