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1. 

Informatievoorziening 

/ startlijsten / 

uitslagen 

 

Via de Sportity app en op schaatsen.nl zal de volgende informatie worden 

verspreid: 
- Praktische informatie en mededelingen 

- Startlijsten/ volgorde voor elke afstand. 

- Uitslagen na elke afstand. 

Het wachtwoord voor het Sportity kanaal is: inline2022 

2. Afmelding Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, meld je dan af via afmeldenISK@knsb.nl  

3. Trainingsfaciliteiten 

/ warming-up 

Het terrein is vanaf 11.00 uur geopend op vrijdag. 

De piste is voor aanvang van het programma beschikbaar voor 

warming- up. Zie hiervoor het gepubliceerde tijdschema in de Sportity 

app of op schaatsen.nl. De buitenbaan is niet te gebruiken voor warming 

up op inline skates! Dit dient te gebeuren op piste of op naastgelegen 

openbare weg (eigen risico).  

 

Baanhuur in de week van het NK is mogelijk. Graag contact hiervoor 

opnemen met Mark van den Dijk, 06-27492653 

4. Anti-doping Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. 

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! 

5. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht in een tent 

bij de baan. Er zullen een arts, verpleegkundige en EHBO’ers aanwezig 

zijn. 
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6. Huldiging 

 

 

 

Tijdens de officiële opening op vrijdag zal door de speaker worden verzocht 

de baan leeg te maken en ieders aandacht voor het volkslied en hijsen van 

de Nederlandse vlag door wethouder sport van Rijssen-Holten: Bert Tijhof. 

 

De huldigingen zullen direct na elke afstand plaatsvinden. Wij vragen jullie 

na afloop van de finales tijdig beschikbaar te zijn voor de huldigingen. De 

top 3 van elke categorie dienen zich te melden bij het huldigingspodium. 

We verzoeken de sporters te verschijnen in wedstrijdtenue, op schoenen.  

 

Voorafgaand aan de huldiging zal de coördinator dit protocol doornemen 

met de winnaars. 
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7. COVID-19 Wij vragen iedereen verstandig om te gaan met eventuele maatregelen en 

elkaar te respecteren. Ook adviseren we iedereen die aanwezig is geweest 

op dag 5 na het NK een zelftest te doen. 

8. Livestream  Er zal geen livestream beschikbaar zijn.   

9. Accreditaties Sponsoren/genodigden krijgen bij de toegang van het terrein een 

polsbandje, die bij het in- en uitlopen van het terrein getoond kan 

worden. Sporters dienen bij aankomst de ingang rechts te nemen (door 

kleine poort, ivm aanmelden), publiek neemt bij aankomst de ingang 

links door de grote poort.  

 

10. 

Deelnemerstenten 

Er mogen tenten worden geplaatst op het terrein op de daarvoor door de 

organisatie aangewezen plaatsen. Dit kan op donderdagavond of vrijdag na 

13.00. (zie hiervoor de plattegrond onder punt 13 en 15) 

Deelnemerstenten kunnen in de nacht van vrijdag op zaterdag op eigen 

verantwoordelijkheid blijven staan.  

 

Let op: Het is aan te raden een vloerzeil mee te nemen indien het terrein 

door regen nat is geworden.  

11. Catering Voor de deelnemers en begeleiders zijn er verschillende dranken en eten te 

koop gedurende de dagen. De kantine is niet geopend maar er is een 

afhaalpunt gecreëerd op het terras aangrenzend aan de kantine. Zie 

hiervoor de plattegrond onder punt 15.  

Voor sporters en begeleiders is het mogelijk maaltijden te bestellen voor 

vrijdag (omstreeks 17.00 uur) en zaterdag (omstreeks 13.00 uur). Dit kan 

via de volgende link: https://forms.gle/rKQLzR5YxyEJZ4uH6 

 

https://forms.gle/rKQLzR5YxyEJZ4uH6
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12. Parkeren Er kan geparkeerd worden op de gemarkeerde plaatsen, op aanwijzen van 

de organisatie. 

 
Navigatieadres: 
Opbroekweg 61 

7461 PH Rijssen 

 

Routebeschrijving vanaf A1:  

- neem afslag 28 Rijssen en volg N347 (rechtsaf vanuit richting enschede, 

linksaf vanuit richting apeldoorn) 

- neem afslag Enter (rechtsaf) 

- ga onderaan de afslag linksaf richting Rijssen  

- Volg Enterstraat tot aan de rotonde (zie rode lijn) 

- sla rechtsaf naar Cattelaar 

- sla rechtsaf naar Opbroekweg 
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13. Programma 

in hoofdlijnen 

Het programma is te vinden via de onderstaande link en zal ook worden 

gepubliceerd op de Sportity App 

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/7/daikin-nk-inlineskaten-baan/  

14. Plattegrond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Links en 

bereikbaarheid 

 

 

 

 

 
 

 

Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 

Opbroekweg 42 

7461 PH Rijssen 

 
Navigatieadres:  

Opbroekweg 61 

7461 PH Rijssen 

 

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

kunnen gericht worden aan het organisatiecomité. ; skaten@knsb.nl 
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