
Informatiemiddag Seizoen 2018-2019



Agenda

 14:00 Inloop + jasjes + bestellijst

 14:30 Welkom

 14:35 Info trainingen + overige info

 14:55 Groepsindeling 

(pupillen kunnen inlopen/schaatsen met trainer)

 15:00 Info wedstrijden nieuwe leden/geïnteresseerden

 15:35 Vragenronde

 15:45 Afsluiting

DEEL 1

DEEL 2



Trainingen Robert

 Inlopen

 Trainingen: 17:35u op het middenterrein

Wedstrijden: niet te vroeg beginnen met inlopen

Opzet & regels trainingen

 Inrijden wedstrijden

 Regels tijdens trainingen / gezamenlijk inrijden /verzamelen op plaats trainer

Bochtentraining zondagochtend

 14 okt, 28 okt, 18 nov, 9 dec, 20 jan van 8:00-9:00

 Aanmelden via wedstrijd@stgkoggenland.nl kosten €25,- totaal

mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl


Trainingen Robert

 Veiligheidsmaatregelen (helm etc)

 Hulp bij plaatsen & opruimen (val)kussens

 Extra trainingen (vakanties)

Aanspreekpunt trainingen / afmelden voor training?

Advies: dragen van helm!

Droogtraining

 Fietstraining

Parkeerplaats

Hoofdingang

Ingang bochtentraining



Trainingen Robert

 Doelen van dit seizoen

 Doelen per training

 Inlopen onderdeel van de training (start 17:35)

 Bochtentraining als ondersteuning snelheid/techniek

 Coaching

JAARPLANNING



Trainingen Robert

 1. Binnenste ring (blauw) is voor snel tempowerk.

 2. Middelste ring is voor duur- en techniekopdrachten.

 3. Buitenste ring is voor het 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. 

 5. Als je begint of inhaalt kijk dan eerst achterom om te zien of er ruimte is.

 7. Stop je opdracht na de bocht, niet ergens gedurende de bocht.



Trainingen Robert

 8. NOOIT ‘STARTEN’ 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.

 9. Als je langzamere rijders inhaalt, kijk dan eerst of het kan. Event. roepen: “Hoger op”.

 10. Bij val: waarschuwen door schreeuw. De gevallene houdt altijd de schaatsen laag !!

 11. Geen schaatsbeschermers, bidons of andere materialen op het ijs. Deze worden 

verwijderd.

 12. Nooit op de kussens van de baanbeveiliging zitten.



Trainingen Robert

 13. Nooit met schoenen of hoezen op het ijs.

 14. Het dragen van handschoenen is verplicht, advies is ook een helm te dragen.

 15. Goed naar de trainer luisteren. 



Overige Petra/Hermen
Kledingvoorschrift

 Trainingsjasje STG Koggenland verplicht tijdens trainingen/wedstrijden

 Jasje bij contributie / omwisselen op afspraak (bij Penningmeester)

Wedstrijdpak, trainingsbroek STG Koggenland niet verplicht

Pupillenkamp 9/10/11 november

 Voor pupillen D t/m A 

 Plaats: De Veenhoop

 Schaatsen – zwemmen – looptraining en vééél meer…

 Schoolschaatspas (bij kassa ijsbaan, niet meer online)

wedstrijdpak
OPGAVE

info@stgkoggenland.nl

trainingsjasje

Pupillenkamp nov 2017

mailto:Fred@stgkoggenland.nl


Overige Petra/Hermen

OPGAVE Hunterpakken
penningmeester@stgkoggenland.nl

OPGAVE Thermopak
Uiterlijk 9 okt

wedstrijd@stgkoggenland.nl

mailto:penningmeester@stgkoggenland.nl
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl


Overige Petra/Hermen OPGAVE Helm
Uiterlijk 9 okt

wedstrijd@stgkoggenland.nl

mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl


Overige Petra/Hermen BIJ ROCOSPORT
info@rocosport.nl

mailto:Fred@stgkoggenland.nl


Groepsindeling Trainingen

Gedrag? Chemie?

Type trainer?



Groepsindeling (voorlopig) Trainingen

Robert/Ruben
Kee, T (Tim)

Bontrop, N (Nick)

Duiker, M (Myrthe)

Oussoren, S (Sharissa)

Vlaanderen, L van (Lynn)

Vriend, G (Geert)

Eig, M van (Menno)

Entius, N (Noor)

Feenstra, J (Julia)

Knook, E (Elles)

Komen, i van (Ids)

Mooijman, J (Jan)

Mooijman, M (Melissa)

Schilder, S (Sofia)

Driel, F van (Finn)

Duin, J van (Judith)

Judith
Peerdeman, C (Charlie)

Berkhout, M (Maartje)

Boer, G de (Guusje)

Petitjean, F (Fay)

Veldkamp, S (Sam)

Couwenhoven, N (Noor)

Mol, B (Bastian)

Broersen, B (Blue)

Bakker, M (Mats)

Bakker, S (Sybren)

Ma+Wo 17:35u gezamenlijk inlopen

Maandag 18:00u Woensdag 18:00u

Donderdag 16:30u

PROEFLES
Kiki Vlieland

Lotte Maijenburg

Paulien Ruiter

Leonie  Ruiter

Dionne Nijziel?

Farah Giessen

Peter Boltjes

Maudy  Knook

Robert/Ruben
Duiker, M (Myrthe)

Kee, T (Tim)

Oussoren, S (Sharissa)

Vlaanderen, L van (Lynn)

Berkhout, C (Chris)

Entius, N (Noor)

Feenstra, E (Elize)

Feenstra, J (Julia)

Knook, E (Elles)

Komen, I van (Ids)

Mooijman, J (Jan)

Mooijman, M (Melissa)

Otsen, M (Mats)

Schilder, S (Sofia)

Driel, F van (Finn)

Duin, J van (Judith)

Oussoren, T (Tannika)

? Wordragen, J (Joëlle)

Karin / Ria
Beek, F van (Femke)

Brandsen, L (Linet)

Feenstra, J (Jarne)

Kuip, R (Rosan)

Peerdeman, P (Pom)

Petitjean, N (Noa)

Baas, A (Annageer)

Boos, J (Janne)

Huizinga, S (Sven)

Keeman, J (Jet)

Kuip, A (Amber)

Kraaijvanger, A (Anne)

Roos, C (Cilia)

Appel, S (Sira)

Keeman, C (Coen)

Veerman, K (Koen)

Vlieland, S (Stijn)

Eeken, L (Luuk)

Eig, F van (Feline)

Koning, A (Asse)

Kooistra, T (Tom)

Oldenburger, E (Eva)

Jong, G de (Gwen)

Karin
Peerdeman, P (Pom)

Veerman, K (Koen)

Veerman, I (Indy)

Vlieland, S (Stijn)

Eeken, L (Luuk)

Halfweeg, J (Jens)

Huizinga, S (Sven)

Koning, A (Asse)

Kuip, A (Amber)

Brandsen, L (Linet)

Kuip, A (Rosan)

Broersma, F (Friso)

Thijsse, T (Thomas)

Bakker, P (Pepijn)

PROEFLES
Gijs Obdam

 Langerak

Karin / Melissa
Annageer  Baas

Femke van Beek

Chris  Berkhout

Maartje  Berkhout

Janne  Boos

Linet  Brandsen

Blue  Broersen

Elize  Feenstra

Jarne  Feenstra

Zoë  Jong

Tim  Kee

Anne  Kraaijvanger

Amber  Kuip

Rosan  Kuip

Eva  Oldenburger

Mats  Otsen

Sharissa  Oussoren

Tannika  Oussoren

Fay  Petitjean

Noa  Petitjean

Cilia  Roos

Indy  Veerman

Lynn van Vlaanderen

Stijn  Vlieland

Geert  Vriend

? Elles Knook



Einde DEEL 1

pupillen

kunnen inlopen

***

schaatsen



Wedstrijden KNSB

KNSB login (Mijn KNSB)

 Eigen verantwoordelijkheid

 Login automatisch na aanmelding door 

ledenadministratie STG Koggenland

 Gebruikersnaam: relatie-/licentienummer

 Kies de disciplines waarin je wil rijden



Wedstrijden KNSB

Wedstrijdlicentie

 Via Mijn KNSB (na instellen Mijn KNSB Profiel)

 Eigen verantwoordelijkheid (jaarlijks)

 Verleng op tijd! Niet verlengd = geen wedstrijden!
Lees de instructie

Doorloop alle stappen
Betaal de licentiekosten



Wedstrijden Langebaan

 Club + specials onbetaald (op IJsbaan de Westfries in Hoorn)

 Clubwedstrijden met alle STG’s in Hoorn ( 9 keer / 1 STG organisatie )

 Toon Steltenpool Bokaal (STG’s strijden om bokaal + ind. prijzen) (27-01)

Westfries Kampioenschap Pupillen (Rijders strijden om titel) (03-02)

 Thialf (STG’s)

 Betaalwedstijd vanuit club of samen met andere STG’s uit Hoorn

 Kosten €20-25 voor leden voor huur Thialf (snel ijs!!)

 1 tot 2 keer per seizoen (24-11?)

 Schaatsers uit hele land tekenen in op deze wedstrijd



Wedstrijden Langebaan

 Interclubs (kosten/verdeling/ABC-pup)

 Team STG Koggenland uitgenodigd om te komen rijden

 Pupillen (D)/C/B/A dames + heren, 1 per categorie

 Kosten €5,- per lid, eigen vervoer (carpool)

 Selectie door wedstrijdsecretariaat met doel veel pupillen met voldoende 

trainings- en wedstrijdervaring te laten rijden

 IJsbanen Hoorn, Eindhoven, Enschede, Groningen, Deventer, Grefrath etc.

 Gewestelijk A pupillen op uitnodiging

 Selectie 6 baansnelsten, via mail uitgenodigd. (24-11/20-01/10-02)



Wedstrijden Langebaan

 NPT (selectie STV Eemsmond) 

 Officieus NK Pupillen (19 januari in Groningen)

 Baansnelsten + 9 snelsten NL per categorie C/B/A (2018: 10 rijders 

STG Koggenland)

 Selectie-afstand 500m NL ranglijst laatste week december

 Vikingrace Thialf (pupillen A/B + junioren)

 Grootste intern. schaatstoernooi 11 t/m 16 jarigen (+/- 288 rijders)

 Snelste 2 pupillen o.b.v. 500m NL ranglijst, d.d. 6 februari 2019



Wedstrijden NK Clubs

 6 oktober 2018 (11:00)

 18 rijders van STG Koggenland

 8 junioren / 10 senioren

 T/m 12 jaar gratis entree

 Koggenlandbus vanaf Hoorn vertrek 

rond 9:00u (€10,- p.p)

 <13jr met volwassene

 Aanmelden via info@stgkoggenland.nl

Kom je ze ook aanmoedigen?

mailto:info@stgkoggenland.nl


Wedstrijden Marathon

Marathon

 Organisatie (competitie) door Marathoncommissie Hoorn

 6-7 wedstrijden, vaak aansluitend op Langebaanwedstrijd

 Categoriën: pupillen CDEF, pupillen AB, junioren etc. (M/V apart)

o Inschrijving Pupillen/Junioren €0,- (na 1 oktober €5,-)

o Borg beennummer €5,- (eenmalig) – goed zichtbaar op rechter dijbeen

o Huur transponder €15,- (per seizoen) – om één van de enkels

 Verplicht: goedgekeurde helm (ASTM norm F1849), handschoenen/

scheenbeschermers/enkelsokjes (voorkeur snijvast) en afgeronde schaatsen

https://www.schaatsenhoorn.nl/

https://www.schaatsenhoorn.nl/


Wedstrijden Shorttrack
 Shorttrack

 Organisatie door Baancommissie Hoorn

 Lid van vereniging? Wedstrijdlicentie? Dan kan je meedoen aan competitie

 Regiocompetitie, interclubwedstrijden (500m-1000m-1500m)

 Eerste over de streep nog belangrijker dan snelste tijd

 Heats van 4 personen / relay (estafette) op 30x60 baan

Materiaal: goedgekeurde helm (ASTM norm F1849), snijvaste

nek-, knie-, enkel- en scheenbescherming, handschoenen en shorttrack ijzers

Meer info? 

https://www.schaatsenhoorn.nl/

Mail naar Shorttrack Hoorn

https://www.schaatsenhoorn.nl/index.php?page=ST_Home&sid=2
mailto:shorttrack-info@schaatsenhoorn.nl


Wedstrijden Materiaal
Materiaal + wedstrijdkleding (Langebaan schaatsen!)

 Verplicht: Trainingsjasje STG Koggenland + handschoenen

 Bij wedstrijden ook 4 kleuren wedstrijdbandjes verplicht

 Advies: bij trainingen en wedstrijden goedgekeurde helm 

(nog niet verplicht)

 Optioneel: wedstrijdpak, thermopak, ritsbroek

 Thermokleding, muts, sjaal naar eigen wens

 Zorg voor scherpe schaatsen, ook bij bochtentrainingen!



Wedstrijden Hoe werkt dit?

Hoe werkt het tijdens een wedstrijd

 Inschrijven

<<mailadres organiserende STG>>

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Licentienummer KNSB
(via ledenadministatie)

STAP 1

STAP 2
KIES EEN AFSTANDSCOMBINATIE

Afmelden?
VIA GEGEVENS IN BEVESTIGINGSMAIL

Limieten?

CONTROLE
INSCHRIJVING

Tot 12:00u
Op wedstrijddag

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden


Wedstrijden Hoe werkt dit?

Wedstrijdkalender 

o Vanaf +/-22 sept bekend, door BVH/Gewest vastgestelde data/tijdvensters

o In overleg met wedstrijdsecretariaten alle STG’s verdeling wedstrijdblokken

 Inlopen en inrijden

o Advies is minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn

o Loop altijd in + rekoefeningen (zelfstandig of met andere clubgenoten)

o Inrijden als dweilmachine van het ijs af is en niet te vroeg voor eigen rit!

o Nooit naast elkaar inrijden en zoveel mogelijk links op blauwe inrijbaan, met de klok mee.

o Ga nooit door het oog van de tijdwaarneming, dan ben je gediskwalificeerd!

o Te laat aan de start = diskwalificatie!

www.stgkoggenland.nl (schaatskalender)

schaatsenhoorn.nl (wedstrijdkalender)

http://stgkoggenland.nl/wp-content/uploads/2018/09/Schaatskalender-2018_2019.pdf
https://www.schaatsenhoorn.nl/index.php?page=LS_Agenda&sid=2


Wedstrijden Hoe werkt dit?
o Meldt je op tijd voor eigen rit bij hulpstarter        (op inrijbaan)

o Ga naar de start als starter je oproept!

 Startlijsten / Baanverzorging

o 30min voor wedstrijd in jurykamer €0,50

o Ritnr’s/kleur bandje/afstand op hand schrijven

o Na rit van ijs af via inrijbaan (blijf warm!)

o Voor baanverzorging (15min) advies schaatsen uit

Wedstrijdbandjes (eigen verantwoordelijkheid)

o 1e rit kwartet (binnenbaan wit / buitenbaan rood) rechterarm!

o 2e rit kwartet (binnenbaan geel / buitenbaan blauw) rechter arm!

START 300m/700m

START 100m/500m



Wedstrijden

 Begeleiding

o Er is altijd een trainer aanwezig bij wedstrijden

o Ook bij interclubwedstrijden gaat een trainer mee

o Ervaren rijders/ouders kunnen je ook helpen, dus vraag gerust!

 Regels (algemeen)

o Bij wedstrijden altijd vanaf het middenterrein het ijs op/af!

o Ouders mogen schaatsen vastmaken, maar daarna van het middenterrein af!

o Te laat bij de start/bij inrijden door oog van tijdwaarneming/verkeerde bandje = diskwalificatie!

o Nooit naast elkaar inrijden, zoveel mogelijk links op inrijbaan!

o Hinder nooit een tegenstander, buitenbocht heeft bij wissel voorrang!

Hoe werkt dit?



Wedstrijden

 Advies tijdens wachten

o Na rit van het ijs af, blijf warm!

o Check baanverzorging (dweil) op startlijst (schaatsen uit/blijf warm)

o Meestal: 100m – 500m – dweil – 300m – (700m) – dweil – 300m – 1000m

 Uitslagen

o Dinsdag na wedstrijd op https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

o Alternatief: http://www.speedskatingresults.com/

o Interclub via www.stgkoggenland.nl (nieuwsberichten)

o Bij onvoldoende jury-vrijwilligers wordt wedstrijd (dus PR) afgekeurd!

Hoe werkt dit?

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
http://www.speedskatingresults.com/
http://www.stgkoggenland.nl/


Wedstrijden

 Jury / hulp bij…

 Iedere wedstrijd heeft 12-16 vrijwilligers nodig voor diverse taken

 Taken niet ingevuld = wedstrijd ongeldig/afgekeurd!

 Taken niet moeilijk, wel belangrijk!

o Klokker/tijdwaarnemer (met stopwatch tijden opnemen) = 6 per wedstrijd

o Hulpstarter (oproepen, klaarzetten rijders + bandje op noemen)

o Bochtencommissaris (controle blokjes/lijn) = 2 per wedstrijd

o Kruis-/wisselwachter (controle baanwissel)

o ET-schrijver (overschrijven tijden elektronische tijdwaarneming)

o Speaker/omroeper – ET-bediener – Scheidrechter – Catering/startlijsten

Hoe werkt dit?



Overig Wassen?

Wasvoorschrift trainingsjasje:

 Wassen 40graden/anti-kreukprogramma

 Bleken niet mogelijk

 Drogen hoge stand

 Lauw strijken (polyester)

 Speciaal chemisch reinigen/stomen/drycleaning



Einde DEEL 2


