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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Daikin NK Inlineskaten 

Baan is beschikbaar via  

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/8/daikin-nk-inlineskaten-baan/   

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: inline2021 

 

2. Afmelding 

 

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

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

 

3. Toeschouwers / 

coaches /ploegleiders 

Toeschouwers zijn welkom op vertoon van een coronatoegangsbewijs (zie 

COVID-19 protocol) en bij registratie van contactgegevens. Hierbij komt 

ook de 1,5 meter afstand tot elkaar te vervallen. 

 

Let op! Geen geldig coronatoegangsbewijs betekent geen toegang 

tot het terrein!  

 

Honden zijn toegestaan op het terrein indien kort aangelijnd. 

 

4. Trainingsfaciliteiten / 

warming-up 

Het terrein is vanaf 13.00 uur geopend op vrijdag.  

De baan is voor aanvang van het programma beschikbaar voor warming-

up. Zie hiervoor het gepubliceerde tijdschema in de Sportity app of op 

schaatsen.nl  

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

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

kunnen worden! 

 

6. 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.  

 

7. 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.  

 

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. 
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mailto:skaten@knsb.nl


 

 

       Daikin NK Inlineskaten 
Baan 

          27-28 augustus 2021 
 Heerde 

   

 

Versie: 2-08-2021 
 

 
 

 

   

 

De huldigingen zullen aangepast worden in verband met de COVID-19 

maatregelen. Voorafgaand aan de huldiging zal de coördinator dit protocol 

doornemen met de winnaars.  

 

8.  COVID-19  Zie hiervoor het COVID-19 protocol. Wij vragen iedereen verstandig om te 

gaan met de maatregelen en elkaar te respecteren. Ook adviseren we 

iedereen die aanwezig is geweest op dag 5 na het NK een zelftest te doen. 

 

9. Livestream / liveblog Er zal een livestream beschikbaar zijn. Op schaatsen.nl/live zal deze 

worden uitgezonden.   

 

10. Accreditaties Iedereen krijgt bij de toegang van het terrein een polsbandje, die bij het 

in- en uitlopen van het terrein getoond kan worden.  

 

11. 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) Deelnemerstenten kunnen in de nacht 

van vrijdag op zaterdag op eigen verantwoordelijkheid blijven staan. 
 

12. 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. 

 

13.  Parkeren  Er kan geparkeerd worden op de geel gemarkeerde plaats, op aanwijzen 

van de organisatie.  

  
 

Let op! Parkeer niet bij de HUBO / Action! Dit terrein gaat na 

sluitingstijd op slot!  

http://www.schaatsen.nl/live
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14. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

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

gepubliceerd op de Sportity App 

Vrijdag 27 augustus ’21 

https://www.schaatsen.nl/media/49360/programma-nk-2021-baan-

27aug21-dag-1.pdf  

Zaterdag 28 augustus ’21 

https://www.schaatsen.nl/media/49358/programma-nk-2021-baan-

28aug21-dag-2.pdf  

 

  

15.  Plattegrond  

 
 

16. Links en 

bereikbaarheid 

Skeelerclub Oost Veluwe 

Kommerseweg 2a 

8181 LZ, Heerde 

  

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

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

 
 

https://www.schaatsen.nl/media/49360/programma-nk-2021-baan-27aug21-dag-1.pdf
https://www.schaatsen.nl/media/49360/programma-nk-2021-baan-27aug21-dag-1.pdf
https://www.schaatsen.nl/media/49358/programma-nk-2021-baan-28aug21-dag-2.pdf
https://www.schaatsen.nl/media/49358/programma-nk-2021-baan-28aug21-dag-2.pdf
mailto:skaten@knsb.nl

