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Heerenveen, 14 oktober 2022 
 
 
Beste Schaatsvriend(in), 
 
Na een zonovergoten zomer nadert het nieuwe schaatsseizoen alweer met rasse schreden.  
 
Van 28 tot en met 30 oktober starten we het seizoen met het World Cup Kwalificatietoernooi waarbij alle 
Nederlandse topschaatsers op hun eerste afspraak strijden voor de felbegeerde startbewijzen van de eerste 
World Cups. De 2e World Cup zal plaatsvinden in Heerenveen (18-20 november). 
 
Samen met jullie kijken wij reikhalzend uit naar een mooi en spannend nieuw seizoen, met volle tribunes en 
hopelijk zonder COVID-19 beperkingen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komen 
daar waar nodig met maatregelen. Zo geldt er bij de internationale toernooien nog een (snel)testbeleid, maar 
daarover meer in het volgende infobulletin.  
 
In dit bulletin alle informatie over het eerste toernooi van het seizoen. We wensen jullie ongelooflijk veel 
succes en een mooi World Cup Kwalificatietoernooi (WCKT) toe!  
 
 
Namens het Organisatie Comité. 
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1. COVID-19 maatregelen op locatie 
 
Ondanks het feit dat het aantal COVID-19 besmettingen de laatste weken weer lijkt toe te nemen, gelden er 
voor dit eerste toernooi van het seizoen, het World Cup Kwalificatietoernooi geen extra COVID-19 restricties. 
Toch vragen we iedereen alert te zijn en aandacht te hebben voor de hygiënische maatregelen die je zelf kunt 
nemen. Desinfecteer regelmatig je handen en houd voldoende afstand van elkaar. Er zijn op locatie eventueel 
mondkapjes beschikbaar. 
 
Heb je klachten? Dan meld je dit zo spoedig mogelijk bij je teamarts of bij de bondsarts. Tijdens het World Cup 
Kwalificatietoernooi zijn er sneltesten beschikbaar en kunnen we in sommige gevallen een versnelde PCR-test 
af laten nemen.  
 
Indien een deelnemer positief test op COVID-19, zal net als vorig jaar in overleg met het onafhankelijke 
medisch-juridisch panel van de KNSB worden bepaald wat de te nemen stappen zijn.  
 
 

2. Deelname World Cup Kwalificatietoernooi 
 

De deelnemers en reserves worden persoonlijk uitgenodigd door de sectie Langebaan van de KNSB. 
De deelnemers dienen zich voor dinsdag 25 oktober 18.00 uur in te schrijven c.q. af te melden via 
https://inschrijven.schaatsen.nl/ 
 
Algemene afmelding 
Na sluiting dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris van het OC, Siep Luinenburg, tel. 06-1205 
0595 (whatsapp) of via een e-mail aan s.luinenburg@knsb.nl  
Op wedstrijddagen bij de wedstrijdsecretaris of de scheidsrechters. 
 
Alle relevante info omtrent deze wedstrijden is te vinden via de Eventsite:  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/10/world-cup-kwalificatietoernooi/ 
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3. Info-verstrekking, Meetings voor Teambegeleiders  
 
Coaches en Lotingen en speciale app 
Voor Officials, Teamleaders, Trainers/Coaches en deelnemers is de app Sportity in gebruik. Via deze groep zal 
de meest relevante informatie worden gedeeld en uitgewisseld.  
De app Sportity is te downloaden via de App-/Playstore door te zoeken naar  
Sportity en deze vervolgens te installeren.  Of door één van de volgende QR-codes te scannen waardoor de 
app automatisch wordt gedownload op je mobile device. 
 

 
 
 

Voor iPhone/iPad: 
 
https://apps.apple.com/us/app/sportity/
id1344934434 
 

Voor Android: 
 
https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.sportity.app&gl=NL 
 

  
 
Het password luidt: WCKT 
 
Voor vertrouwelijke informatie tussen wedstrijdsecretariaat/scheidsrechters en teamleiders/coaches worden 
specifieke WhatsApp-groepen gebruikt. Aanmelden voor deze groepen kan bij de wedstrijdsecretaris. 
 
Teamleaders meeting donderdag 27 oktober 17:00 uur  

 Start van de enige teamleaders-meeting via een MS-Teams online meeting.  
 De link hiervoor wordt tijdig via de WhatsApp-groepen gedeeld. 
 Aanwezigheid van een ieder is nadrukkelijk gewenst. In deze meeting wordt alle laatste 

wedstrijdinformatie en relevante informatie over het toernooi gedeeld. Aansluitend worden de 
startlijsten voor de 1e wedstrijddag, vrijdag 28 oktober gepresenteerd. 

Op vrijdag worden via Sportity de startlijsten en tijdschema’s voor de volgende dag verstrekt.  
Het streven is om deze binnen een half uur na de laatste rit van vrijdag te verstrekken.  
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4. Accreditaties, toegang tot het stadion  
 

Een ieder die vanaf de eerste trainingsdag (donderdag 27 oktober 2022) aanwezig is op Thialf dient in het 
bezit te zijn van een geldige accreditatie. Vanaf 27 oktober wordt er op accreditaties gecontroleerd.  
 
Atleten/staf Atleten en staf 

 Deelnemers ontvangen over het accreditatiebeleid een separate mail. Reserves dienen ook op 
voorhand geaccrediteerd te worden. Deadline aanvragen is dinsdag 25 oktober 18:00 uur. 

 
Accreditaties afhalen: 

 Accreditaties van de atleten en coaches kunnen vanaf donderdag 27 oktober 8.15 uur worden 
afgehaald bij de atletenbalie (locatie spoorzijde begane grond atleteningang). Ook op de 
wedstrijddagen is de atletenbalie vanaf 8.15 uur geopend. 
 

 Officials, jury, vrijwilligers en overige crew halen de accreditaties vanaf donderdag 27 oktober 09:00 
op bij de hoofdingang van Thialf en vanaf vrijdag 28 oktober vanaf 09:00 uur bij de Pers/Crew-ingang 
van Thialf.  
 

 Accreditaties worden dagelijks bij binnenkomst gescand. Bij de atleteningang wordt er in- én 
uitgecheckt. 
 

 Let op: ook voor niet deelnemers aan het WCKT die alleen komen trainen geldt het accreditatiebeleid 
en bovenstaande procedure. Zij dienen een trainingspas aan te vragen. 

 
Armbanden rijders (reclame vrij) 
• Iedere rijd(st)er wordt geacht zijn/haar eigen set reclame-vrije rode en witte armbanden mee te 
nemen.  

Let op: bij de start zal er geen armbandje worden aangereikt maar is dit eigen 
verantwoordelijkheid.  
 
 
Accreditaties Organisatie/Jury/Officials  
Organisatie, officials, jury, overige crew en Media aanvragen dienen uiterlijk maandag 24 oktober 17:00 uur 
te zijn aangevraagd via accreditation@houseofsports.nl 

 Extra accreditatie aanvragen na deze deadline worden niet gehonoreerd. 
 
Accreditaties afhalen en toegang stadion level 2:  

 Officials, jury, vrijwilligers en overige crew halen de accreditaties op donderdag 27 oktober 09:00 uur 
op bij de hoofdingang van Thialf en vanaf vrijdag 28 oktober 09:00 uur bij de Pers/Crewingang van 
Thialf.  

 De pers/crew ingang is dagelijks vanaf 09:00 uur geopend.  
 De persruimte is 2 uur voor aanvang van de wedstrijden geopend.  

 
 
De verstrekte accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen. 
Vragen? accreditation@houseofsports.nl  
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5. Trainingsfaciliteiten en tijdschema 
 

Het trainingsschema en het (voorlopige) wedstrijdschema voor de wedstrijddagen zal via de App Sportity en 
de Evenement-site worden gepubliceerd. 
 
Hygiëne maatregelen 
Voorafgaand aan de topsporttrainingstijden wordt de atletenzijde van het stadion extra gereinigd 
(toiletgroepen, krachthonk, kleedkamers, oppervlakten). Houd zelf ook rekening met de hygiëne maatregelen 
en maak je trainingsapparaten/materialen zelf schoon na gebruik. Er wordt in het stadion op diverse plaatsen 
desinfectie materiaal geplaatst. Wanneer er materiaal aangevuld dient te worden of wanneer extra 
schoonmaak gewenst is graag een email naar oc@houseofsports.nl 
 
Proefstarts 
Proefstarts zijn op aanvraag. Aanmelden voor maandag 24 oktober a.s. 13.00 uur via oc@houseofsports.nl 
 
Gebruik warming-up faciliteiten 
De volgende opties worden geboden in de krachttrainingshal op de 2e verdieping. Alleen te bereiken via de 
Atletenzijde van het stadion: 
 
a. Fietsen/Lopen/Springen 
b. Krachttraining  
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6. Medische verzorging en anti-dopingcontroles  
 
Tijdens de trainingsdag en de wedstrijddagen is een eerste hulppost met arts ingericht vlak bij de kleedkamers 
in de centrale hal aan de Oostzijde. Tevens is er een EHBO-post bij de atleteningang. Er is tevens EHBO 
rondom de baan stand-by specifiek voor de deelnemers. 
Voor publiek is er een extra EHBO post op de omloop in de Zuid-bocht (de Sven Kramer-bocht). 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is Ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, Heerenveen, Tel. 0513 – 685685. 
  
Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Deelnemers kunnen na afloop van de 
door hen gereden afstand aangewezen worden voor het ondergaan van een anti-dopingtest. Chaperonnes 
begeleiden de atleten naar de dopingcontrole ruimte. 
 
Let op: een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet aan de dopingarts kunnen worden getoond. 
 
 

7. Huldigingen  
 
Er vinden bij het World Cup Kwalificatietoernooi geen huldigingen plaats. Wel zal de winnaar van een afstand 
kort worden geïnterviewd. 
 
   

8. Protocol verstrekking 
 
Het wedstrijdprotocol zal na afloop van de wedstrijd digitaal beschikbaar zijn op de event-site. 
 
  

9. Betrokken officials en OC-contacten 
 
Scheidsrechters Heren   Berri de Jonge / Tim Tim Geraedts (Assistent) 
Scheidsrechters Dames   Wycher Bos / Steven te Brinke (Assistent) 
Scheidsrechter Heren Mass Start Dina Melis 
Scheidsrechter Dames Mass Start Froukje de Vries 
Starters Heren    Marco Hesselink / André de Vries 
Starters Dames    Raymond Micka / Bert Atzema 
Afgevaardigde Sectiebestuur KNSB  Sieme Kok 
Waarnemer scheidsrechters   Hanjo Heideman 
Waarnemer starters   Jans Rosing 
Wedstrijdmanager OC Thialf  Leendert de Boom 

(06-1137 1991) 
L.deboom@knsb.nl 

Wedstrijdsecretaris OC-Thialf  Siep Luinenburg  
(06-1205 0595) 
S.Luinenburg@knsb.nl 
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10. Kleedkamers en Rijdersbuffet 
 
Op de kleedkamerdeuren aan de westzijde van het stadion (atletenzijde) is aangegeven aan welke groep deze 
is toegewezen. Houd de kleedkamer netjes en schoon.  
Op de tweede verdieping is er in de Atletenlounge tijdens de wedstrijddagen een atletenbuffet opgesteld ten 
behoeve van de deelnemers aan het toernooi.  

 

11. Logorechten wedstrijdkleding  
 
De deelnemers worden verzocht om via 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 
• World Cup en/of Olympisch kwalificatietoernooi 
 
Dit betekent in de praktijk: 
Indien een licentiehouder lid is van een KNSB team, RTC-, Gewestelijke-, Baan- of Vereniging selectie, zal de 
z.g.n. 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 sponsorlogo’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. 
 
 

12. Tijdwaarneming  
 

De tijdwaarneming wordt mede door middel van transponders geregistreerd.  
Deze worden per afstand verstrekt, zijn verplicht te dragen (verantwoordelijkheid van de deelnemer) en 
dienen na afloop van de rit weer te worden ingeleverd. Plaats van uitgifte en inname beneden in de tunnel 
waar iedere rijder passeert.  
 
Tijdmetingen vinden plaats door 3 systemen: 
1. fotofinish apparatuur (leidend) 
2. twee complete sets fotocellen tussen de rijstroken (1e back-up) 
3. een transpondersysteem (2e back-up) om de tijd en volgorde van finish van deelnemers of teams te 
bepalen. 
 
(Note: handtijd komt per seizoen 22/23 te vervallen, mits er 3 systemen draaien waarop de tijd wordt 
geregistreerd). 
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13. Wijziging reglementen  
 

Sinds begin juni jl. zijn er vernieuwde ISU-reglementen van kracht. Deze zijn te vinden op de ISU-site via de 
link:  
https://www.isu.org/speed-skating/rules/ssk-regulations-rules/file  
Aan de Nederlandse vertaling hiervan wordt gewerkt. 
 
 

14. Programma Samenvatting 
 

Donderdag 27 oktober 16.00 uur: Key Officials meeting (online). 
 
Donderdag 27 oktober 17:00 uur: Enige teamleaders meeting (online) gevolgd door de lotingen voor vrijdag. 
 
Vrijdag 28 oktober 17.00 uur 

 5000m Heren, 2x 500m Heren en 1500m Dames  
 Gevolgd door de lotingen voor zaterdag. 

 
Zaterdag 29 oktober 13.50 uur: 

 2x 500m Dames, 3000m Dames en 1500m Heren 
 Gevolgd door de lotingen voor zondag. 

 

Let op: van 29 op 30 oktober gaat de wintertijd in, betekent de klok 1 uur 
terug te zetten! 

 
Zondag 30 oktober 13.00 uur: 

 10000m Heren, 5000m Dames, 1000m Dames , 1000m Heren, Mass Start Dames en Heren. 
 

 

15. Calamiteiten 
  

In het geval van een calamiteit binnen of buiten het stadion waardoor het noodzakelijk is om iedereen in het 
stadion te evacueren dan geldt de volgende procedure: 
 

 Zodra er een signaal van het Calamiteitenteam naar de wedstrijdmanager komt om te evacueren, 
wordt deze mededeling direct doorgegeven aan de scheidsrechters, via intercom of andere 
beschikbare middelen. 

 De wedstrijd wordt dan onmiddellijk stilgelegd door de scheidsrechters om ervoor te zorgen dat alle 
deelnemers, coaches, teamleaders, alle officials en juryleden het ijs en het middenterrein verlaten via 
de aangewezen uitgang.  

 Iedereen moet zich begeven naar een aangewezen verzamelplaats buiten het stadion. 
 Een ieder moet de instructies van de veiligheidscoördinatoren, herkenbaar door een geel hesje, 

opvolgen.   
  



 

14-10-2022 12:21 Versie 1.0 Pag. 11 van 12 

 
 

16. Contactgegevens/bereikbaarheid Organisatie Comité Thialf 
(OC) 
 

Projectmanager & COVID-19 manager 
Kristel Strikkers 
kristel@houseofsports.nl 
06-2641 2848 

Partnership en stakeholder manager  
Tim Smit 
timsmit@houseofsports.nl 
06-1030 8477 

Commercieel manager  
Michelle Geldhof 
m.geldhof@houseofsports.nl 
06-5055 1030 

Ticketing en Accreditatie manager  Thirza Pronk 
accreditation@houseofsports.nl  

Operationeel en facilitair manager  
Fleur de Bouter 
fleur@houseofsports.nl 
06-4091 9160 

Commercieel directeur KNSB 
Jeroen Kraaij 
j.kraaij@knsb.nl 
06-5136 3470 

OC-Vertegenwoordiger vrijwilligers 
Jan van Zanden 
janvanzanden@gmail.com 
06-17146131 

Wedstrijdmanager 
Leendert de Boom 
l.deboom@knsb.nl 
06-1137 1991 

Wedstrijdsecretaris/Sport Expert 
Siep Luinenburg 
s.luinenburg@knsb.nl 
06-1205 0595 

 
Het Organisatiecomité (OC) is gevestigd in Thialf, Pim Mulierlaan 1, 8443 DA  Heerenveen, op de 2e etage in 
zaal ‘Calgary’. 
 
Het OC- kantoor is geopend van dinsdag 25 oktober tot en met donderdag 28 oktober geopend van 09.00 uur 
t/m 17.00 uur. Op wedstrijddagen: 9.00 uur tot einde van de wedstrijddag. 
 
Telefoon 06-27122072 
Emailadres oc@houseofsports.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14-10-2022 12:21 Versie 1.0 Pag. 12 van 12 

 
 

17. Tot slot  
 
Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen gericht worden aan het 
OC via oc@houseofsports.nl.  
 
 


