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Informatiebulletin  

 

voor de STOUWDAM GENEMUIDEN 

Organisatiecomité 

 

 

 

De organisatie van de STOUWDAM GENEMUIDEN is:   

Stg De Eendracht 

 

Nadere informatie te verkrijgen bij, tevens contactadres: 

Naam: Lukas Kin  

Adres: Binnenweg 12, 7951 DE Staphorst 

Tel.nr.: 06-21274976  

E-mail: lkkin@hetnet.nl of info@skeelerhuus.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OC is als volgt samengesteld: 

 

Namen/contactgegevens invoegen 

Lukas Kin  (lkkin@hetnet.nl) 

Jannes Wolff  (info@skeelerhuus.nl 

 

 

 

 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de STOUWDAM GENEMUIDEN is 

beschikbaar via http://www.schaatsen.nl/kalender/. 

 

Info, uitslagen, standen en foto’s zijn terug te vinden via 

www.skeelerhuus.nl/stouwdam  

 

 

 

 

 

 

mailto:lkkin@hetnet.nl
mailto:info@skeelerhuus.nl
mailto:lkkin@hetnet.nl
http://www.schaatsen.nl/kalender/
http://www.skeelerhuus.nl/stouwdam


 

Stouwdam Competitie 2022 

 
4 juni 2022 

STOUWDAM GENEMUIDEN 
 

 

   

 

  

 

 

  

1. Deelname  Inschrijven  

• Deelnemers schrijven zich per wedstrijd in via 

https://inschrijven.schaatsen.nl/. 

• De inschrijfkosten voor deze competitie bedragen 5 euro per 

rijd(st)er, te betalen bij de eerste wedstrijd waaraan wordt deel 

genomen voor deze competitie. 

• Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site 

https://inschrijven.schaatsen.nl/ tot 5 dagen voor de wedstrijd. 

• Wanneer er vergeten is in te schrijven: bijschrijvingen ter plaatse 

bij het wedstrijdsecretariaat zijn mogelijk en kosten € 5,00 per 

wedstrijd. 

 

 Afmelding 

Voor sluiting inschrijving: via de bevestigingsmail bij inschrijving. 

Na sluiting inschrijving   : via email aan lkkin@hetnet.nl 

ORGANISATIE/WEDSTRIJDLEIDING (NIET SKATEN@KNSB.NL!!)>> t/m 

dag wedstrijd.  

 

Tekenen presentielijsten tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd op 

de volgende locatie: 

 

Skeelerbaan De Eendracht 

Adres: Koppel 3 

Organisatie: STG De Eendracht 

Telefoon nr.: 038-3855935 

E-Mail: akloosterman@breijer.nl  
 

  

2. Medische verzorging Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig. 

 

 

 

3. Kleedkamers Kleedgelegenheid aanwezig:    JA 

Douchegelegenheid aanwezig: NEE 

 

Skeelerbaan De Eendracht 

Adres: Koppel 3 8281 MA  Genemuiden 
 

  

4. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal niet door middel van transponders worden 

geregistreerd.  

 

Voor meer informatie over transponders zie Art. 90: 

http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf 

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:akloosterman@breijer.nl
http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf
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4. Officials 

 

Hoofdscheidsrechter 

 

Marieke Kroes / Lukas Kin 

 

5. Uitslagen De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op schaatsen.nl. 

 

6. Huldigingen  Na afloop van de afstand vinden huldigingceremonieën plaats, bij 

voorkeur, direct na afloop van hun race. Gaarne medewerking van de 

betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om zich hiervoor beschikbaar te 

houden. 

 

7. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

 

Programma 
 

Pupillen 4   100 mtr tijdrit   1 r. series  3 ronden in lijn 

Pupillen 3   100 mtr tijdrit   1 r. series  5 ronden in lijn 

Pupillen 2  100 mtr tijdrit  2 r. series  10 r. puntenkoers 

Pupillen 1  100 mtr tijdrit   2 r. series  15 r. puntenkoers 

Kadetten M  100 mtr tijdrit  2 r. series  15 r. puntenkoers 

Junioren   M  100 mtr tijdrit   2 r. series  15 r. puntenkoers 

Kadetten J  100 mtr tijdrit  2 r. series  25 r. puntenkoers 

Junioren J  100 mtr tijdrit  2 r. series  25 r. puntenkoers 

Tijdrit met vliegende start vanaf 125 mtr. 

 

Parcours 

Lengte parcours: 275 mtr. 
 

 

8. Routebeschrijving Skeelerbaan De Eendracht 

Adres: Koppel 3,  8281 MA  Genemuiden 
 

9. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen via e-mail worden gesteld; lkkin@hetnet.nl of info@skeelerhuus.nl  
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