
Wedstrijden
Voorlichting voor nieuwe ouders bij schaatswedstrijden



Agenda

 Doel van wedstrijden

 Voorbereiding en inschrijving

 Op de wedstrijddag

 Jury

 Soorten wedstrijden



Doel van wedstrijden

 Persoonlijke verbetering, werken aan je doelen, wat kan ik verbeteren

 Omgaan met spanning en teleurstelling

 Elkaar aanmoedigen

 Interclub, je bent deel van het team en samen maken we er een leuke dag 
van

 Ouders: Houd het gezellig en positief!



Voorbereiding

 Wedstrijdlicentie aanschaffen op mijn.knsb.nl

 STG Koggenland selecteren als Langebaanvereniging

 Inschrijven.schaatsen.nl
- Welke afstanden
- Controleer of je naam in zwarte letters bij de deelnemers staat

 Wedstrijdbandje aanschaffen

 Aanmelden tot maandag voor de wedstrijddag

 Afmelden uiterlijk 12:00 op wedstrijddag online
Belangrijk! Laat je tegenstander niet alleen rijden

 Daarna persoonlijk afmelden in jurykamer of via contactpersoon 
(zie inschrijven.schaatsen.nl)



Op de wedstrijddag

 Kleding

 Startlijst

 Baanregels

 Gang van zaken



Op de wedstrijddag - Kleding

 Gebruik de kleding waar je in traint

 Advies helm en snijvaste enkelsokken

 Eventueel een wedstrijdpak, met ritsbroek en jasje

 Stop je bandjes in je jasje

 Zorg dat de schaatsen scherp zijn

 Bij shorttrack en marathonwedstrijden gelden er aanvullende kledingeisen



Op de wedstrijddag - Startlijst
• Zorg dat je ongeveer een uur van te voren aanwezig bent

• Startlijst in de jurykamer EUR 0,50 of via Sportity App 

• Wachtwoord Sportity BAAN-HRN

• Zelf inlopen of met vriendje

• Schrijf de ritnummers en kleur op de hand van uw kind

• Ritnummers staan ook op het bord



Op de wedstrijddag - Baanregels

 Verzamelen op het middenterrein

 Opstappen over de boarding

 Ouders verlaten het middenterrein tijdens de wedstrijd (alleen met de dweil 
mogen er ouders aanwezig zijn

 Inrijden uitsluitend op de blauwe binnenbaan

 Na finish ook weer naar binnen

 Niet door de finishblokken tijdens de ritten van een ander.

 Van de baan af via het middenterrein



Op de wedstrijddag – Gang van zaken

 Na de dweil de baan op

 Hulpscheidsrechter roept uw kind, controleert  het bandje en wijst naar de 
start

 Starten, rijden, finish

 Via de binnenbaan het ijs af, schaatsen uit en naar de kantine
Warm blijven!

 Volgende wedstrijd – meestal na volgende dweil: Houdt de ritnummers in de 
gaten



Op de wedstrijddag – Gang van zaken

 Start 100m bij ijsmeester, start 300m aan de overkant
Start 500m bij ijsmeester, start 700m aan de overkant

 Ouders mogen helpen met schaatsen aantrekken, daarna binnenterrein 
verlaten

 Na de gereden afstand komt uw kind zelf terug.

 Voor de volgende afstand, tijdens de dweil weer schaatsen aantrekken



Jury

 Zonder complete jury geen geldig wedstrijd en geen geldig PR

 U zit lekker warm en hebt het beste overzicht!

 21 wedstrijden in Hoorn – 8 keer een Koggenland jury

 Mogelijke functie, klokker, lijnrechter, kruiswachter, bel en rondebord, 
hulpscheidersrechter, ET- schrijver, speaker

 Diploma niet nodig

 Binnenkort jurycurus

 Ron Baas: Jury@stgkoggenland.nl



Soorten wedstrijden

 Clubwedstrijden op Hoorn

 Toon Steltenpool Bokaal en WestFries Pupillen Kampioenschap

 Interclub wedstrijden

 Recordwedstrijden op andere banen

 Gewestelijke wedstrijden voor pupillen A en NPT

 Marathonwedstrijden, aansluitend aan de clubwedstrijden

 Shorttrackwedstrijden, info via onze shorttrackafdeling


