2017/2018

Baanboekje
IJsbaan de Westfries

Uitgave van
Stichting Westfriese schaatsondersteuning
2017/2018

Inhoudsopgave
1

Inleiding .............................................................................................................................. 3

2

Contactpersonen diverse commissies.................................................................................. 4
2.1

Stichting Westfriese Schaatsondersteuning ................................................................. 4

2.2

Baancommissie Hoorn ................................................................................................. 5

2.3

Commissie Langebaan & supersprint .......................................................................... 6

2.4

Commissie Marathon ................................................................................................... 6

2.5

Commissie Jury en kadervorming ............................................................................... 7

2.6

Commissie jeugd- en toerschaatsen ............................................................................. 7

2.7

Commissie Shorttrack.................................................................................................. 8

2.8

Commissie kunstschaatsen .......................................................................................... 8

2.9

Commissie Schoonrijden ............................................................................................. 9

3.

Contactpersonen schaatsverenigingen en trainingsgroepen .............................................. 10

4.

Gedragsregels .................................................................................................................... 11

5.

Trainingen ......................................................................................................................... 11

6.

8

5.1

Poortcontrole ............................................................................................................. 11

5.2

Gebruik van de baan buiten YF-uren......................................................................... 11

5.3

Gebruik baan op de YF-uren (Nationaal of internationaal) ....................................... 13

5.4

Trainingstijden ........................................................................................................... 14

5.5

Wedstrijd tijden (400 meter baan) ............................................................................. 15

Wedstrijden ....................................................................................................................... 16
6.1

Algemeen ................................................................................................................... 16

6.2

Wedstrijdreglementen en – programma..................................................................... 16

6.3

Categorie wedstrijden langebaan ............................................................................... 17

6.4

Nationale- en Baanselectie wedstrijden langebaan.................................................... 19

6.5

Marathon wedstrijden ................................................................................................ 20

Diversen ............................................................................................................................ 22
7.1

Aansprakelijkheden/eigendommen............................................................................ 22

7.2

Openingstijden ijsbaan voor recreanten..................................................................... 22

7.3

Het huren van ijsperioden .......................................................................................... 22

7.4

Belangrijke datums en adressen................................................................................. 23

Baanboekje 2017-2018
Versie 1.1

Pagina 2 van 23

1

Inleiding

Dit 12de programmaboekje is uitgegeven door de Stichting Westfriese Schaatsondersteuning.
De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de schaatssport op ijsbaan De
Westfries te Hoorn en in het bijzonder alle schaatsdisciplines die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de Baancommissie Hoorn. De Stichting werkt nauw samen met de
leden van de Baancommissie. De financiële controle vindt plaats door de kascommissie die
ook de controle van de Baancommissie uitvoert.
Alle informatie die van belang is voor de licentiehouders, toerschaatsers, jeugdschaatsen,
G-schaatsen, kunstrijden en schoonrijden en over de clubs, trainingen en kalender kunt u
terugvinden in dit boekje.
Wij wensen iedereen veel schaatsplezier op De Westfries toe en hopen dat er heel veel
persoonlijke records gaan sneuvelen.
Tot ziens op De Westfries,
Namens de Stichting Westfriese Schaatsondersteuning
Lia ten Klei-Albers, voorzitter

Opmerking:
Wijzigingen en/of aanvullingen op de informatie in dit programmaboekje zullen bekend
worden gemaakt op de website van de Baancommissie Hoorn. www.bchoorn.nl
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2

Contactpersonen diverse commissies

2.1

Stichting Westfriese Schaatsondersteuning

Voorzitter
Lia ten Klei-Albers
0229-551878
ptenklei@xs4all.nl

Secretaris
Jaap Zwaan
0227-544728
de2zwaantjes@gmail.com

Penningmeester
Joost Dekker
06 – 5182 1188
j.dekker72@quicknet.nl

Lid
Ed van Acker
0229-230477
e.vanacker@telfort.nl

Lid
Tom Velzeboer
0299-681647
t.velzeboer@quicknet.nl
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2.2

Baancommissie Hoorn

Voorzitter
Aernout Ligtenstein
06 – 2724 7444
voorzitter@bchoorn.nl

Secretaris a.i.
Lia ten Klei-Albers
0229 – 55 1878
secretaris@bchoorn.nl

Vice voorzitter
Vacature

Budgetbeheer
Joost Dekker
06 – 5182 1188
budgetbeheer@bchoorn.nl

vicevoorzitter@bchoorn.nl
Lid:
Vacature

Vertegenwoordiger Langebaan
Marten Horstman
0229 – 23 5335
langebaan@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Marathon
Gerrit Bakker
06 – 2074 7539
marathon@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Jeugdschaatsen
Herman van der Hulst
06 – 55870363
tourschaatsen@bchoorn.nl
jeugdschaatsen@bchoorn.nl
gschaatsen@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Jury- en kadervorming
Dirk Kolk
0229 – 75 4130
jurykader@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Kunstrijden
Paul van Vliet
06 – 3617 6637
kunstrijden@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Schoonrijden
Guus Terpstra
0229 – 50 1720
schoonrijden@bchoorn.nl

Vertegenwoordiger Shorttrack
Jan Lakeman
06 – 1191 5986
info@shorttrackhoorn.nl
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2.3

Commissie Langebaan & supersprint

Voorzitter
Marten Horstman
0229 – 23 5335
marten_anne@hotmail.com

Lid
Vacature

Wedstrijdsecretariaat
Martien Bakker
0229 – 55 1642
martien.bakker@gmail.com

Voor meer informatie zie: http://langebaan.bchoorn.nl/

2.4

Commissie Marathon

Voorzitter
Sam van Diepen

Budgetbeheer
Tom Velzeboer
0299 – 68 1647 / 06 – 3014 5521
t.velzeboer@quicknet.nl

samvandiepen@gmail.com
Baancontactpersoon GTC-M
Gerrit Bakker
072 – 502 1608 / 06 – 2074 7539
geba@quicknet.nl
Overige leden werkorganisatie Marathon
Wedstrijdsecretaris
Marga Ooijevaar
0229 – 57 1771
marathonhoorn@live.nl

Coördinatie juryblok
Harry Ooijevaar
0229 – 57 1771 / 06 – 5598 4279
ha.ooijevaar@quicknet.nl

Systeembeheerder / webmaster
Sjaak Conijn
0229 – 24 8733 / 06 – 1486 9842
sjaak.conijn@quicknet.nl

Voor meer informatie zie: http://marathon.bchoorn.nl/nieuws.php
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2.5

Commissie Jury en kadervorming

Afgevaardigde BC
Jurycoördinator
Dirk Kolk
0229 – 54 2882
jurykader@bchoorn.nl

Contactpersoon
Abonnementen licentiehouders
Abba Kaizer
0229 – 54 3507
aa.kaizer@quicknet.nl

Baancoördinator
Dirk Zuidland
0229 – 54 1998
d.zuidland@quicknet.nl

Baancoördinator
Jan Palenstijn
0229 – 23 2621

Baancoördinator
Hans Feld
0229 – 54 3589
hans_feld@hotmail.com

Systeembeheer
Vacature

Voor meer informatie zie: http://members.quicknet.nl/ad.kolk/indexjurykader.htm

2.6

Commissie jeugd- en toerschaatsen

Voorzitter (a.i.)
Herman van der Hulst
06 – 5587 0363
tourschaatsen@bchoorn.nl
jeugdschaatsen@bchoorn.nl
gschaatsen@bchoorn.nl

Secretaris/coördinatrice jeugd-/toerschaatsen
Majorie van Goor
06 – 2475 1715
secretariaat@jeugdschaatsenhoorn.nl

Miniwedstrijden
Herman van der Hulst
06 – 5587 0363
wedstrijd@jeudschaatsenhoorn.nl

Kleuterschaatsen
Stefan Hes
06 – 5171 5202
kleuterschaatsen@jeugdschaatsenhoorn.nl

Sinterklaasfeest
Ellen Leek
0228 – 56 3170
ruudenellen@live.nl

Westfrieslandtocht
Ed Entius
0229 – 57 4400
mary.hoek@planet.nl

Voor meer informatie zie:
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2.7

Commissie Shorttrack

Voorzitter
Jan Lakeman
06 – 1191 5986
info@shorttrackhoorn.nl

Secretaris
Anouk Karel
06 – 3109 7860
info@shorttrackhoorn.nl

Lid
Eric Kieftenburg
06 – 1191 5986
eric.kieftenburg@quicknet.nl

Lid
Adri Kaljee
0229 – 232 658
ackaljee@quicknet.nl

Lid
Hendrik Visser
06 – 5379 1118
eric.kieftenburg@quicknet.nl

Lid
Jos Neefjes
06 – 2289 5902
ackaljee@quicknet.nl

Voor meer informatie zie:

2.8

http://www.shorttrackhoorn.nl

Commissie kunstschaatsen

Kunstschaatsvereniging Hoorn (KVH)
Voorzitter
Paul van Vliet
06 – 4639 1859
voorzitter@kvhoorn.nl

Secretaris
Kim van Dijk

Penningmeester
Danny Amstelveen
penningmeester@kvhoorn.nl

Lid (portefeuille communicatie & PR)
Esther Brijder
esther@kvhoorn.nl

Lid (algemeen bestuursondersteuning)
Karen ten Bos
karen@kvhoorn.nl

Lid (algemeen bestuursondersteuning)
Monika Kugler

Voor meer informatie zie:

Baanboekje 2017-2018
Versie 1.1

www.kvhoorn.nl
www.twitter.com/kvhoorn

Pagina 8 van 23

2.9

Commissie Schoonrijden

Contactpersoon
Guus Terpstra
0229 – 50 1720
schoonrijden@bchoorn.nl
Voor informatie en opgave (voor 1 september) kunt u terecht bij mevrouw N. van der Pal
0229 – 55 1588
npal@xs4all.nl
Voor meer informatie zie:
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3. Contactpersonen schaatsverenigingen en trainingsgroepen
STG Solid Aqua
Secretaris
Vacant
..
secretariaat@solidaqua.nl

STG Hoorn
Secretaris
Sietse Postmus (interim)

Wedstrijdsecretaris
Mark Ooijevaar

06 – 1117 0842
wedstrijdsecsa@hotmail.com

secretariaat@stghoorn.nl

Wedstrijdsecretaris
Hein Peereboom
06 – 2935 7319
wedstrijdsecretariaat@stghoorn.nl

STG Koggenland
Secretaris

Wedstrijdsecretaris

Hermen Oussoren
06 – 4122 4227
Peter Bontrop
06 – 2480 6600

Hermen Oussoren
06 – 4122 4227
Peter Bontrop
06 – 2480 6600

wedstrijd@stgkoggenland.nl

wedstrijd@stgkoggenland.nl

STG Purmerend
Secretaris
Hans Kuipers
0299 – 64 6786
j.kuipers63@chello.nl

Wedstrijdsecretaris
Jack Tol
0299 – 36 6581
stgpurmerendwedstrijden@gmail.com

STG Waterland
Secretaris
Marianne Vrolijk-Breedijk

secretaris@stgwaterland.nl
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4.

Gedragsregels

De Baancommissie is een werkcommissie van het Bestuur van het Gewest NoordHolland/Utrecht. In die hoedanigheid organiseert en coördineert de Baancommissie Hoorn
(BC) namens het Gewestelijk Bestuur alle activiteiten op de kunstijsbaan De Westfries
gedurende de uren voor de trainingen en de wedstrijden van de schaatsverenigingen en de
trainingsgroepen. Voor dit doel wordt de accommodatie, de baan, de juryruimte en de
kleedkamers, door het Gewest van Optisport gehuurd. Dat wil zeggen, dat Optisport
exploitant is van de accommodatie en dat alle abonnementhouders zich dienen te houden aan
de door Optisport opgestelde gebruiksregels voor de kunstijsbaan. De Westfries en de
bijbehorende gebouwen en installaties. In het reglement zijn deze regels opgenomen.
Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan men in het algemeen ook de
vrouwelijke vorm lezen.

5.

Trainingen

5.1

Poortcontrole

Abonnementhouders hebben slechts toegang tot de baan voor de trainingsperiode waarvoor zij
een geldig abonnement bezitten. Je bent niet verzekerd tijdens een andere trainingsperiode.
Abonnementhouders dienen voor toegang gebruik te maken van de toegangspoortjes bij de
ingang van de ijsbaan. Om filevorming te voorkomen is het gewenst het abonnement tijdig bij
de hand te hebben. Indien bij de ingang een poortcontroleur staat is men verplicht het
abonnement aan de poortcontrole te tonen. Bij het in gebreken blijven, of het tonen van een
ongeldig abonnement zal de toegang geweigerd worden. De poortcontrole heeft te allen tijde
het recht om in geval van onheuse bejegening de betreffende rijder de toegang tot de baan te
ontzeggen. De clubs, zijn zoals aangegeven in het in dit boekje opgenomen schema, bij
toerbeurt verantwoordelijk voor de bezetting van de poortcontrole. De poortcontrole dient een
half uur voor de aanvang van de training aanwezig te zijn. Om zijn werkzaamheden goed te
kunnen doen zal de poortcontrole (eventueel via de baancoördinator) tijdig in het bezit gesteld
worden van (bijgewerkte) lijsten met de namen van abonnementhouders voor de betreffende
trainingsuren.

5.2

Gebruik van de baan buiten YF-uren

Om een goed en veilig verloop van de trainingen te waarborgen, zijn baanregels opgesteld
waar iedereen zich aan dient te houden:
1. Alle aanwijzingen van de baancoördinator en het baanpersoneel van De Westfries
dienen te worden opgevolgd.
2. De ijsmeester zal het ijs niet verzorgen wanneer zich nog rijders op de baan bevinden.
Rijders mogen zich ook niet op het ijs begeven zolang de ijsmachine op het ijs is. Bij
overtreding hiervan zal de ijsmeester het ijs verlaten en dus de verzorging van de baan
onderbreken zolang de overtreding duurt, wat ten koste gaat van de trainingstijd. De
overtreder zal van de baan worden verwijderd.
3. Voor de training is de baan verdeeld in drie ‘ringen':
 De binnenste ring voor snel tempowerk.
 De middelste ring voor duur‐ en techniekopdrachten.
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De buitenste ring voor uitrijden/herstel. Maximaal 2 naast elkaar, zo ver mogelijk
naar rechts. Het inhalen van een andere groep doe je achter elkaar.
4. Uitleg trainers op de uiterste buitenzijde van de baan, mogelijk bij de opstapplaats.
Echter NOOIT in of vlak na (20 m.) de bocht. Ook niet vanuit de banen waar actief
wordt gereden.
5. Bij snelheid de lijn aanhouden die je op het rechterstuk hebt. Dus niet uitwijken!
6. Begin de opdracht alleen aan het begin van een recht stuk. Nooit in de bocht!
7. Kijk even over je schouder of er ruimte is voordat je begint of inhaalt.
8. Stop de opdracht na de bocht, niet ergens gedurende de bocht.
9. Train met maximaal 8 rijders achter elkaar.
10. Starten trainen we alleen op het rechte eind, minimaal 20 meter na de bocht. NOOIT
MET TWEE NAAST ELKAAR. Houdt ruimte aan de buitenkant zodat groepen “in
rust” aan de buitenkant kunnen passeren. Wachtenden staan met de rug tegen de
boarding. Dus niet op startplaatsen van de 500 en 1500 starten!
11. Wanneer je langzamere rijders wilt inhalen, moet jij als snellere rijder in de gaten
houden of het kan. Waarschuw ook op tijd als je wilt passeren.
Roep hoog op! En reageer hierop.
12. Waarschuw door een schreeuw de langzamere rijders in de buitenring dat je bent
gevallen. Dit om het scheppen van andere rijders te voorkomen. Houd altijd je
schaatsen zo laag mogelijk.
13. Geen schaatsbeschermers, bidons en andere materialen op het ijs leggen. Deze worden
verwijderd. Het is niet toegestaan met de hoezen aan de schaatsen het ijs te betreden.
14. Nooit op de kussens van de baanbeveiliging gaan zitten.
15. Nooit met schoenen of hoezen op het ijs.
16. Het dragen van handschoenen is verplicht.
17. Elke rijder in iedere discipline van schaatssport, moet een trainingsabonnement
bezitten.
18. Trainers dienen in het bezit te zijn van een trainersdiploma. Indien men geen
trainersdiploma heeft, moet men training geven onder supervisie van een
gediplomeerde trainer. Deze gediplomeerde trainer dient tegelijkertijd aanwezig te
zijn.
19. Spreek je medesporters erop aan, wanneer zij zich niet aan bovenstaande regels
houden en heb hierover overleg met je trainer en de trainer van de overtredende.
20. Trainers mogen training geven aan de buitenzijde van de baan. De trainer mag niet
stilstaan en/of aanwijzingen geven vanaf de twee snelle banen.
21. Hulpverlening bij ongevallen van minder ernstige aard kan direct worden verleend
door de baancoördinator. Hij beschikt over de verbanddoos in de juryruimte.
22. Ongevallen van ernstige aard moeten onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de
dienstdoende bedrijfsassistent, opdat hij de eventuele EHBO-verlening kan
coördineren.
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5.3

Gebruik baan op de YF-uren (Nationaal of internationaal)

Tijdens de trainingen op de ijsfaciliteiten uren (dinsdag en donderdag) wordt getraind
volgens de internationale manier met uitzondering op de donderdagen welke zijn genoemd
in regel 12.
Hiervoor gelden de volgende regels:
1. Op de binnenbaan wordt uitgereden, blijf daarbij aan de binnenkant van de baan,
vooral in de bochten, om de snellere rijders in de wedstrijdbanen niet te hinderen.
2. Degenen die gaan beginnen met een opdracht, steken aan het eind van het rechte stuk
over naar de buitenkant van de baan en starten aan het eind van de bocht met de
oefening. In die bocht rij je dan nooit met 2 of meernaast elkaar maar altijd achter
elkaar.
3. Aan het eind van het rechte stuk ga je naar de binnenkant, maar haal je buiten langs in.
4. De snellere schaatsers gaan dus steeds verder naar buiten.
5. Het oefenen van de start gebeurt minimaal 35 meter na de bocht op het rechte stuk,
zover mogelijk naar buiten. Nooit met 2 naast elkaar. De groep wacht achter de
startende schaatser, staande tegen de boarding.
6. De achterste van een treintje (maximaal 6 rijders) geeft aan of de baan vrij is om te
starten, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.
7. Beschermers en bidons mogen alleen op de bescherming of er achter liggen. Niet op
het ijs!
8. Op de inrijbaan mag met niet meer dan 2 personen naast elkaar geschaatst worden.
9. Trainers kunnen alle rijders, dus ook van andere groepen en verenigingen daar op
aanspreken.
10. Graag ook de betreffende trainer op de hoogte stellen. Een vriendelijke toon heeft
daarbij de voorkeur.
11. Wanneer trainers zich consequent niet aan de regels houden moet de baancommissie
hiervan op de hoogte gesteld worden.
12. Op de volgende donderdagen wordt er getraind op de nationale manier (= uitrijden aan
de buitenzijde !)
. Nationaal:
5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december,
28 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari.
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5.4

Trainingstijden

Abonnementsuren Gewest
Dag

Abonnement

Tijden

Maandag

WW0-WT0
WW1- WT1

18.00 – 19.15 uur
19.30 – 20.45 uur

Woensdag

WW2

18.00 – 19.15 uur

Dag

Abonnement

Tijden

Dinsdag

WST - GST

18.00 – 19.15 uur

Donderdag

WST - GST

18.00 – 19.15 uur

Dag

Abonnement

Tijden

Maandag

W25

21.00 – 22.15 uur

Vrijdag

W26

18.45 – 19.45 uur

Selectie trainingen

Toer-schaatsen

Jeugd-schaatsen
Dag

Abonnement

Tijden

Opmerking

Zaterdag

W10
W11
W12

07.55 – 08.55 uur

1e deel seizoen
2e deel seizoen
Gehele seizoen

Zaterdag

W13
W14
W15

08.55 – 09.55 uur

1e deel seizoen
2e deel seizoen
Gehele seizoen

Zaterdag

W16
W17
W18

10.00 – 11.00 uur

1e deel seizoen
2e deel seizoen
Gehele seizoen

Vrijdag

W19
W20

16.45 – 17.40 uur
17.40 – 18.35 uur

IJsclub Volendam
Gehele seizoen
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G-schaatsen
Dag

Abonnement

Tijden

Woensdag

-

16.30 – 17.30 uur

Vrijdag

-

15.30 – 16.30 uur

Dag

Abonnement

Datums

Tijden

Zaterdag

Blok 1

8/15/22/29 oktober

08.00 – 08.55 uur

Zaterdag

Blok 2

08.00 – 08.55 uur

Zaterdag

Blok 3

19/26 november
3/10/17 december
7/14/21 januari
4/11 februari

Kleuter-schaatsen

Shorttrack-schaatsen
Dag

Abonnement

Tijden

Dinsdag

-

20.00 – 21.15 uur

Vrijdag

-

18.00 – 19.15 uur

Dag

Abonnement

Tijden

Woensdag

-

18.45 – 20.15 uur

Schoonrjiden

5.5

Wedstrijd tijden (400 meter baan)
Dag
Zondag
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08.00 – 08.55 uur

6.

Wedstrijden

6.1

Algemeen

De accommodatie wordt gepacht door Optisport. Wedstrijdschaatsers, begeleiders, ouders en
belangstellenden zijn bij deze gelegenheden op de baan te gast. Dat wil zeggen: gebruik de
accommodatie met zorg en aandacht. Maak er geen vuilnisbelt van, mede in het belang van de
gebruikers na u! Voor sommige gedeelten van de accommodatie geldt een toegangsverbod.
Zo is het voor iedereen verboden zich in de machinekamer of in de nabijgelegen
onderhoudsruimten te begeven. Op overtreding volgt verwijdering van de baan. De
geluidsinstallatie dient ertoe om de rijders, coaches en publiek te informeren over het
wedstrijd/trainings gebeuren. Het gebruik is echter aan voorschriften gebonden. Zo is
bijvoorbeeld het gebruik volgens een verordening toegestaan. (overleg hierover met
Optisport). De geluidssterkte kan met de bedrijfsassistent worden afgestemd.

6.2

Wedstrijdreglementen en – programma

Op alle wedstrijden op De Westfries is het Nationale Wedstrijdreglement van de KNSB van
toepassing. De Wedstrijden worden verreden volgens het door de baancommissie opgestelde
wedstrijdprogramma vermeld op de website. In het wedstrijdprogramma wordt onderscheid
gemaakt tussen marathonwedstrijden, categoriewedstrijden en overige wedstrijden die door of
namens de BC worden georganiseerd. Wijzigen in het wedstrijdprogramma zijn slechts
mogelijk met toestemming van de Baancommissie.
Volgens schema wordt aan iedere wedstrijd een starter en een scheidsrechter toegewezen. De
clubs stellen zelf een kundige jury samen. Tijdens wedstrijden kunnen baanrecords worden
verbeterd of gevestigd. Voor erkenning van een baanrecord moeten er minimaal twee
onafhankelijke tijden zijn vastgesteld. Een baanrecord wordt na goedkeuring door of namens
de BC bekrachtigd en bekend gemaakt
Om de wedstrijd in het Vantage systeem te laten opnemen dient de scheidsrechter de
volgende documenten gecontroleerd op juistheid in te leveren bij de jury coördinator.
- Jury lijst;
- 6* handtijden lijsten en handgeschreven ET schrijf lijsten;
- Uitslagen (ondertekend door scheidsrechter!)
De jury coördinator controleert of de wedstrijd is verreden volgens het nationaal wedstrijd
reglement en of er geen onregelmatigheden zitten in de uitslagen.
Indien één van bovenstaande zaken niet juist zijn, kan de gehele wedstrijd met de verreden
tijden niet worden opgenomen in het KNSB systeem.
Scheidsrechters
Jacques de Koning
Loretta Staring
Hein Peereboom
Simon Kok
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Starters
Hans Boots
John Oudt
José de Jong

Pagina 16 van 23

0229 – 20 1811
0229 – 54 1291
0226 – 45 2616

6.3

Categorie wedstrijden langebaan

Materiaalgebruik:
De categorie wedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een aangewezen club.
Om een en ander in goede banen te leiden stellen zij, liefst per seizoen, een wedstrijdleider
aan, die in organieke zin verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken. In het bijzonder
is de leider verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de volledigheid en het goed functioneren
van de door de Baancommissie ter beschikking gestelde materialen, zoals klokjes, portofoons,
startpistolen, computer apparatuur, fotokopieerapparaat e.a.
De leider zal geconstateerde vermissingen, gebreken of defecten zo spoedig mogelijk ter
kennis brengen van de materiaalbeheerder. In de materialenkast is een logboek aanwezig met
een inventarislijst. Aan de hand hiervan dient de leider de materialen voorafgaande aan de
wedstrijd op volledigheid te controleren. Na afloop dient hij zijn bevindingen op de
betreffende staat in het logboek te vermelden en voor akkoord te paraferen.
Vermissingen of het in gebreken raken van materialen of apparatuur worden gemeld in het
logboek in de materialenkast. Bij het in gebreken blijven van de wedstrijdleider, kan de
baancommissie de organiserende club of combinatie aansprakelijk stellen voor de
geconstateerde vermissingen of gebreken.
Ook is de wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat na afloop van de wedstrijd:
 De door de jury gebruikte materialen netjes in de kast worden opgeborgen;
 De computers worden uitgeschakeld;
 Het kopieerapparaat is uitgeschakeld;
 De juryruimte netjes is opgeruimd en wordt afgesloten;
 De kleedkamers netjes en zonder rommel worden achtergelaten;
 De sleutels worden ingeleverd bij de bedrijfsassistent.
 De baan in goede orde (de op het ijs gebruikte materialen netjes opgeborgen in de
daarvoor bestemde opslagplaatsen) wordt achtergelaten;
De aangewezen scheidsrechter door de baancommissie, dient ervoor te zorgen dat
voorafgaande aan de wedstrijd overleg plaats vindt met de dienstdoende ijsmeester en dat
overeenstemming met hem is bereikt over:
1. Het tijdstip waarop een begin kan worden gemaakt met het uitleggen van de
wedstrijdbanen.
2. De wijze en de frequentie van de baanverzorging tussen de wedstrijdonderdelen.
3. Met het oog op de belangen van de gebruikers na de betreffende wedstrijd is de
wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat:
 De wedstrijd tijdig begint en beëindigd wordt;
 De deelnemers het ijs tijdig verlaten;
Juryleden dienen uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn
zodat de wedstrijd tijdig kan beginnen.
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Regels inschrijving categorie wedstrijden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Alle categoriewedstrijden zijn zichtbaar via Schaatsen.nl.
De wedstrijden worden opengezet voor aanmelding 3 weken voor aanvang wedstrijd.
Aanmelden voor de wedstrijd is mogelijk tot en met de maandag voorafgaande aan de
wedstrijd via inschrijven.schaatsen.nl
Iedereen dient zich zelf aan te melden (zie punt 3) voor een wedstrijd. Via het zelf
opgegeven email adres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
Aanmeldingen op de wedstrijddag in de jury kamer is NIET mogelijk. Via
inschrijven.schaatsen.nl kun jezelf controleren of je deel neemt aan de wedstrijd.
Afmelden voor een wedstrijd, waarvoor je jezelf hebt opgegeven, kan via
inschrijven.schaatsen.nl tot en met de maandag voorafgaande aan de wedstrijd.
Afmelden voor een wedstrijd na maandag (zie punt 6) kan alleen via een email naar de
organiserende vereniging. NIET via het wedstrijdsecretariaat van je eigen vereniging als
deze de wedstrijd NIET organiseert.
Afmeldingen tot 12.00 uur op de wedstrijddag worden verwerkt in de startlijst. Na 12.00
uur afmelden, betekent een streep door je naam en de tegenstander rijdt alleen.
Tijdslimieten voor de wedstrijden zijn:
Pupillen
-

100 meter geen tijdslimiet;
300 meter geen tijdslimiet;
500 meter als je de 300 meter sneller heb gereden dan 38 seconden.
700 meter als je de 500 meter sneller heb gereden dan 60 seconden;
1.000 meter alleen voor pupillen A als je de 500 meter sneller heb gereden
dan 57 sec. (meisjes), 55 sec. (jongens).
Bij hoge uitzondering geldt deze regel eventueel ook voor pupillen B.

Junioren/senioren
Voor junioren en ouder gelden geen tijdslimieten, tenzij limieten worden vermeld
bij de informatie op inschrijven.schaatsen.nl
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6.4

Nationale- en Baanselectie wedstrijden langebaan

Bij nationale- en baanselectie wedstrijden wordt de wedstrijdleider aangewezen door de
baancommissie die o.a. de zelfde taken heeft zoals aangegeven bij categorie wedstrijden.
De jury voorziening wordt georganiseerd door de baancommissie. Indien de sub-commissie
jury- en kadervorming geen volledige jury-bezetting kan verzorgen, dienen de clubs te zorgen
voor een deugdelijke en volledige aanvulling.
Regels inschrijving baanselectiewedstrijden






Baanselectiewedstrijden zijn alleen bedoeld voor rijder(st)ers met ijsfaciliteiten.
Leden baanselectie en C-selectie zijn altijd geplaatst.
Inschrijven voor een baanselectiewedstrijd via inschrijven.schaatsen.nl
tot dinsdag 23.59 uur voorafgaande aan de betreffende wedstrijd.
In geval van over-inschrijving heeft de wedstrijdorganisatie het recht om het deelnemers
veld terug te brengen tot wat de wedstrijdorganisatie haalbaar acht.
Indien er ruimte is in het wedstrijdprogramma, dan zullen de STG’s hiervan op de hoogte
worden gebracht. Zij kunnen dan alsnog rijd(st)ers zonder ijsfaciliteiten inschrijven.

Voor afmelden baanselectiewedstrijden: langebaanhoorn@gmail.com
De deelnemerslijst voor baanselectie wordt samengesteld door de langebaancommissie.
Afmeldingen voor de wedstrijd zijn mogelijk tot uiterlijk 3 uur voor de aanvang van de
wedstrijd. Daarna zal de deelnemerslijst in het Vantage systeem worden geïmporteerd en niet
meer worden gewijzigd.
Op onreglementair wegblijven van een rijder kan uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden
volgen. De langebaancommissie behoudt zich het recht voor hierover te beslissen.
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6.5

Marathon wedstrijden

1. Aanvang volgens het wedstrijdprogramma zoals vermeldt op de website van de marathon
commissie Hoorn
2. Inschrijving is mogelijk via voorinschrijving per email (voorkeur) of vanaf eerste
wedstrijd.
3. Leeftijdsnorm deelname: volgens landelijk reglement.
4. In het bezit van een trainingsabonnement/licentie en oormerk marathon.
5. Peildatum is 30 juni (voor indeling in categorieën).
6. Inschrijfgeld:
Categorie Pupillen/Junioren € 5.00 statiegeld voor het beennummer.
Categorie Dames, C-rijders en masters € 20.00 per persoon waarvan € 5.00 statiegeld
voor het beennummer.
Inschrijfgeld competitie Hoorn en zesbanentoernooi is € 35,00
Bij inschrijving na 1 oktober wordt er € 5.00 extra gerekend.
7. Beennummers blijven eigendom van de marathon commissie. Bij inlevering wordt de
borg van €5,00 terugbetaald. Dit geldt niet voor zesbanen nummrs.
8. Bij te laat inleveren van het beennummer volgt geen terugbetaling van € 5.00.
9. Iedereen die een licentie met oormerk marathon heeft en rijdt met een transponder mag
meerijden voor de competitie.
10. Er is een indeling gemaakt met 11 categorieën, dit zijn Pupillen jongens, Pupillen
meisjes, Junioren jongens, Junioren meisjes, C1, C3, D2, M1, M2, M3. Alle junioren
meisjes rijden bij elkaar in de junioren categorie, dus jun. A,B en C rijden bij elkaar. Het
promoveren/degraderen van de rijders(sters) wordt bepaald door de marathon commissie.
11. De puntentelling is volgens het reglement van de K.N.S.B. Ongeacht het aantal
deelnemers gelijke punten per wedstrijd. (Winnaar 15,1 daarna 14,13,12 punten enz.)
Bij 5 of minder deelnemers wordt maximaal 5 punten toegewezen.
12. Er moet minimaal 60% van het aantal wedstrijden gereden worden om in de einduitslag
van de competitie mee te doen.
13. Men is verplicht het startnummer goed zichtbaar en leesbaar voor de jury op het rechter
dijbeen te bevestigen zonder veiligheidsspeldjes. Bij het niet goed zichtbaar/leesbaar
bevestigen, wordt men niet in de einduitslag op genomen.
14. Iedere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht om tijdens de wedstrijd een goedgekeurde
helm (ASTM norm F1849), handschoenen, scheenbeschermers en enkelsokjes ( bij
voorkeur snijvast) te dragen en met afgeronde schaatsen te rijden zoals voorgeschreven in
het landelijke reglement.
15. Tijdens de marathoncompetitie, GWK en NK zijn de rijd(st)ers verplicht te rijden met
een transponder. Zonder transponder mag de rijder niet aan de wedstrijd deelnemen en
indien wel gestart, zal de rijder uit de wedstrijd worden genomen.
16. Bezwaren tegen de uitslag van de verreden wedstrijd kunnen tot 15 minuten na de
wedstrijd kenbaar worden gemaakt bij de aankomstrechter.
17. Het gebruik van hulpmiddelen op het gebied van communicatie is voor de deelnemers
tijdens een wedstrijd op een 400 meter kunstijsbaan niet toegestaan.
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18. NK Jeugd marathon
Hoe kan je meedoen aan het NK-jeugdmarathon
-

Heel hard trainen.
Deelnemen aan de baancompetitie van de baan is verplicht.
Voor aanwijzing NK-jeugdmarathon zijn er 5 wedstrijden, waarvan er 4 gereden
moeten worden.
- Je rijdt altijd in een categorie van je eigen leeftijd.
- De volgende cat. rijden het NK-jeugdmarathon: Pup. A-B en Jun. A-B-C.
- De marathon commisie Hoorn mag in totaal 4 rijders + 2 reserves per categorie
opgeven voor het NK-jeugdmarathon, inclusief de Gewestelijk kampioen (mocht die
er zijn).
- Het is verplicht om minimaal 4 wedstrijden te rijden.( Het klassement na 5
wedstrijden is bepalend, nr. 1 en 2 rijden zeker het NK-jeugdmarathon.
- De 3e en 4e deelnemer gaat op aanwijzing van de Marathoncommissie naar het NKjeugdmarathon. Dit geldt alleen voor pup. A, pup. B en Jun. C.
- Jun. A en B rijden op uitnodiging van de Marathoncommissie het NK-jeugdmarathon.
- De winnaar van het Gewestelijk Kampioenschap Marathon plaatst zich rechtstreeks.
- Transponder, goed gekeurde helm, handschoenen, scheenbeschermers en enkelsokjes
zijn verplicht.
- Landelijk en Regiotoprijders (jun.) hebben een voorkeursrecht voor deelname aan het
NK-jeugdmarathon.
- Deelname aan 6 banencompetitie geeft geen garantie voor deelname aan het NKjeugdmarathon.
- Rijders die mogen deelnemen aan het NK-jeugdmarathon krijgen een uitnodiging via
e-mail.
- Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de Marathoncommissie.
19. Deelnemers aan de marathonwedstrijden dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang
van de wedstrijd te melden bij het inschrijfbureau en persoonlijk de presentielijst te
tekenen. Deelnemers die zich niet op deze wijze hebben gemeld, worden niet geacht te
zijn gestart. In uitzonderinggevallen (b.v. aantoonbare overmacht) kan de scheidsrechter
dispensatie verlenen.
20. De selectierijder(ster) is verplicht op de avonden voor de selectie bij onze trainers te
trainen. Bij constatering dat men bij anderen traint volgt een waarschuwing, bij een
tweede waarschuwing volgt uitsluiting van de selectie.
21. Bij toewijzing van een landelijk nummer wordt de rijder(ster) uitgenodigd voor het
lidmaatschap van de marathonselectie.
In bijzondere gevallen kan de marathoncommissie anders besluiten.
22. Het recht op ereprijzen, die tijdens de slotavond niet zijn afgehaald, vervalt.
23. Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding (Marathoncomm.).
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8 Diversen
7.1

Aansprakelijkheden/eigendommen

Rijders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen in de kleedkamers en langs de
baan. De Baancommissie aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De kosten van
moedwillige vernielingen en schade, die door rijders wordt aangebracht aan eigendommen
van de BC of van Optisport zullen op de betreffende rijder worden verhaald. In kwesties
waarin door dit reglement niet is voorzien beslist de Baancommissie.

7.2

Openingstijden ijsbaan voor recreanten

De onderstaande openingstijden zijn ondervoorbehoud en zullen nader uitgewerkt worden met
o.a. baanverzorging, schoolschaatsen enz.

Dag

400 meter baan

30 * 60 baan

Maandag

09.00 – 17.30 uur

10.00 – 17.30 uur

Dinsdag

09.00 – 17.30 uur
19.30 – 22.00 uur

10.00 – 15.45 uur

Woensdag

09.00 – 17.30 uur
19.30 – 22.00 uur

10.00 – 15.45 uur

Donderdag

09.00 – 17.30 uur
19.30 – 22.00 uur

10.00 – 16.00 uur

Vrijdag

09.00 – 17.30 uur
19.30 – 22.00 uur

10.00 – 16.00 uur
19.30 – 20.30 uur

Zaterdag

11.30 – 16.30 uur

11.30 – 15.00 uur

Zondag

09.00 – 16.30 uur

09.00 – 15.45 uur

7.3

Het huren van ijsperioden

Het is mogelijk om op zaterdagavond ijs te huren in de perioden van 17.30 – 20.00 en van
20.30 – 23.00 uur of voor de gehele periode van 17.30 – 23.00 uur. Dit t.b.v. clubwedstrijden,
een interclub of jeugdtoernooi. Informatie en reservering bij de secretaris van de
baancommissie. Email: secretaris@bchoorn.nl
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7.4

Belangrijke datums en adressen

KNSB
Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht
088 – 489 2000
www.knsb.nl

Gewest Noord-Holland/Utrecht
Geerstraat 48
1445 EB Purmerend
0299 – 47 7200
www.knsb-nhu.nl

IJsbaan de Westfries
Westfriese Parkweg 5
1625 MA Hoorn
0229 – 27 7660
https://www.optisport.nl/ijsbaandewestfries

Het gewest NH/U heeft ijs gehuurd van Optisport van 30 september 2017 t/m 4 maart
2018
De ijsbaan is open tot/met 11 maart
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