
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Het clubkampioenschap 2022 zaterdag 26 februari van 18.30 uur–plm. 22.00 uur. 

 

Voor alle leden van Ballangrud en SSVB een kans om weer eens gezellig een wedstrijd te rijden. 

Voor onze recreanten de kans om te ervaren wat het is de baan helemaal voor jezelf te hebben en 
een persoonlijk record te rijden. Voor onze wedstrijdrijders de kans om je weer eens te meten met 

je clubgenoten. Kortom, gewoon meedoen met de clubkampioenschappen! 

 

Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis en er zijn weer mooie bekers en medailles te 
verdienen. De prijsuitreiking van pupillen vindt na afloop van hun gereden afstanden plaats in de 

eerstvolgende of daaropvolgende dweil. 

 

 
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Er wordt ge(st)reden in de volgende categorieën: 

geboren tussen:  Categorie: afstanden: 

1-07-2011 en later D/H Pupillen D, E, F 100 / 300 meter 

1-07-2008 en 30-06-2011 D/H Pupillen A, B, C 300 / 500 meter 

    

01-07-2004 t/m 30-06-2008 D/H Junioren B, C 500 / 1.000 meter 

01-07-2002 t/m 30-06-2004 D/H Junior A 500 / 1.000 meter 

    

01-07-1998 t/m 30-06-2002 D/H (Neo) senioren 500 / 1.000 meter 

Voor 01-07-1998 

 

D/H Masters B 

Masters A  

500 / 500 meter 

500 / 1.000 meter 

Voor 01-07-2002 
 

 

D/H (Neo) senioren 
Masters 

Mini Marathon 
25 ronden 

 

 
 

 

Kosten: Geen 

 

Aanmelden: Je kunt je tot donderdag 24-02-22 18.00u inschrijven via de website: 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden schaatsen.nl  

 Zoek de datum 26 februari, CK Ballangrud/SSVB en ga vervolgens naar 

inschrijven. Je kunt je dan met je licentienummer/relatienummer van de KNSB 

inschrijven. Wanneer je geen wedstrijdrijder bent en geen licentie hebt, schrijf 
je in via wedstrijddaglicentie met je inschrijfnummer van de KNSB. 

 Wie zijn inschrijfnummer bij de KNSB niet weet, kan die via dit formulier 

opvragen. 

 
 Inschrijving Mini Marathon tijdens Clubkampioenschap. 

 

Afmelden: Afmelden kan via dezelfde website tot zaterdag 25 februari 16.00 u, of bel 

0629502106 (Tinus) 
 

 

 

 
 

                                

 

 
 

 

 

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden schaatsen.nl
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=d10c8453-c6fe-4210-a3ae-ab6609fd338b


 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 
Informatie Clubkampioenschap (CK)  Ballangrud 2022 

 

Aanvang: 

De wedstrijden beginnen om 18.30 uur op de kunstijsbaan te Breda. Elke deelnemer MOET ruim een 
half uur voor aanvang van zijn/haar onderdeel aanwezig zijn. Te laat verschijnen aan de start voor je 

rit betekent diskwalificatie. 

 

We starten met de pupillen. Als de ijsmachine van het ijs is, mag je het ijs op gaan om in te rijden. 
Rond 18.20 uur wordt begonnen met het in volgorde zetten van de eerste  pupillen op de bankjes zodat 

we stipt om 18.30 uur van start kunnen gaan beginnen. Hieronder zie je waar de start en finish is van 

de diverse afstanden. 

 

 
 

Startlijsten: 

Een half uur voor aanvang van de wedstrijd hangen de startlijsten  bij het Wakske en in de 

kleedkamers. Hierop kan iedereen zien wanneer hij of zij aan de beurt is.  
Er wordt gereden in dubbele paren (kwartetten). We beginnen met de ritten 1 en 2. De rijders in het 

eerste paar dragen een witte (binnenbaan) of rode (buitenbaan) armband op de rechter bovenarm en 

die van het tweede paar een gele (binnenbaan) of blauwe (buitenbaan). Op het scorebord kun je zien 

welke rit aan de beurt is. Is jouw rit snel aan de beurt, blijf dan in de buurt van de start. Houd dit zelf 
goed in de gaten. Ga vooral niet in de weg staan. Voor niet-wedstrijdrijders zijn er extra bandjes. Lever 

deze bandjes na afloop van elke rit direct in, omdat andere schaatsers na jou deze weer moeten 

gebruiken.  

 
 Uitslagen: 

De uitslagen vind je na afloop op de site van het gewest Noord Brabant-Limburg; www.knsbzuid.nl bij 

kopje “Breda” en op de site van Ballangrud www.ballangrudbreda.nl 

 
 

Veel succes en vooral veel plezier! 

 

Organisatie Clubkampioenschap 2022 
Tinus Rispens, Walter Volkers, Willem Wagenaar,  

Pieter Pennings, Jan Oostenbrink, Henk van Dongen (SSVB) 

 

Coronaregels tijdens de wedstrijden: 

• Kleedkamers zijn onder voorwaarden 

geopend. Vanaf 13 jaar en ouder 

geldt een mondkapjes plicht. En er 

dient 1,5m afstand gehouden te 

worden. Kleedkamers zijn enkel voor 
de sporters toegankelijk.  

• Er is publiek welkom onder 

voorwaarden. Houdt 1,5 meter 

afstand aan de buitenzijde van de 

baan.  

• De binnenzijde van de ijsbaan is 

verboden terrein voor publiek. Draag 

zoveel mogelijk een mondkapje.  

• Na 22.00 uur is er geen publiek meer 
welkom in de accommodatie.  

• Één ouder mag helpen veters strikken 

van zijn/haar kind. Junioren moet dit 

zelf kunnen. Na het veters strikken 

moet deze ouder aan de buitenzijde 

van de ijsbaan verblijven.  

 

http://www.knsbzuid.nl/

