
Laatste informatie Holland Cup 2019 – Heerde 

 

Deelnemersgegevens 
Bijgevoegd is de startlijst voor de Holland Cup 2019 
Controleer of alle gegevens en informatie over uw registratie correct 
zijn. 
Naam 
Achternaam 
Categorie 
Team 
Afstanden 
Als er wijzigingen nodig zijn, kunt u mailen naar: info@skeelerhuus.nl 
 
 
Startnummers 
Kom op tijd om je startnummers af te halen. Bij het afhalen van de nummers 
teken je voor de door jou te rijden afstanden. Nummers zijn af te halen op woensdag 
1 mei tussen 12.30 en 20.30 uur in het clubhuis. Op vrijdagmorgen vanaf 9.15 uur bij 
de jurywagen. Om 12.00 uur gaan de tekenlijsten van de sprint van kadetten van 
tafel, hierna opvolgend de overige categorieën. Wees dus op tijd!!  
Na afloop van het toernooi de transponder inleveren bij de blauwe tent (bij toegang 
clubhuis) Hier krijg je dan de borg retour.  
 
Transponders 
Tijdens de Holland Cup zal er gereden worden met Mylaps transponders. Alle 
deelnemers rijden met een transponder van de organisatie. Voor deze transponder 
moet een borg betaald worden van 20 euro. Die men na afloop 
van de wedstrijden weer retour zal krijgen bij inlevering van de 
transponder bij de blauwe tent die bij het clubhuis zal staan.  
Betalen met gepast geld! ID kaarten worden niet 
geaccepteerd! 
 
 
Parkeren 
Parkeren is mogelijk in het weiland tegenover de hoofdingang, volg hier de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars om een zo goed mogelijk verloop te krijgen. 
 

 
Maaltijden 
Maaltijden zijn te verkrijgen in de tent van cateraar Vosmeijer 
Catering. Zij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van 
de sporter. De prijs per maaltijd is € 9,25. 
 

 
Starttijden 
Op www.skeelerhuus.nl staat het laatste wedstrijdschema, tijdens de wedstrijddagen 
zal het zoveel mogelijk gecommuniceerd worden via de Publicatie borden.  
We hebben een overvol programma waarbij het belangrijk is dat we door kunnen met 
de wedstrijden. Houd daarom het schema in de gaten, de vermelde tijden zijn 

mailto:info@skeelerhuus.nl
http://www.skeelerhuus.nl/


richttijden. Waar mogelijk zullen we proberen in te lopen op het programma om op de 
dagen op tijd klaar te zijn. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent voor jouw afstand. 
Volg ons ook op Facebook. Deze zal op 3,4 en 5 mei ingezet worden 
voor o.a. startlijsten, uitslagen en overige informatie.  
@Hollandcup Heerde. 
 
Area of Call 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent in de area of call. Niet op tijd betekend DQ.  
  
Transponders en rugnummers  
Het dragen van een transponder is verplicht, transponder vergeten DQ. De verstrekte 
rugnummers moeten volledig zichtbaar zijn, mogen dus niet worden gevouwen, ook 
hier geldt dat bij een onjuiste manier dragen van de nummers DQ het gevolg zal zijn. 
  
Prijsuitreiking  
Voor de Holland Cup is een goedgevulde prijzenpot beschikbaar. Van de 
prijswinnaars wordt wel verwacht dat zij hun eigen prijs ophalen. Doen zij dit niet dan 
wordt de prijs niet uitgekeerd. DUS Prijzen zelf ophalen. 
   
  
Clubhuis  
Het clubhuis is tijdens het evenement alleen beschikbaar voor organisatie, 
genodigden, vrijwilligers en pers. Voor catering kan een ieder terecht in de 
cateringtent. 
  
Pers  
Alleen "Pers" die zich heeft aangemeld via info@skeelerhuus.nl zal gebruik kunnen 
maken van de persfaciliteiten in het clubhuis. 
 
Marathon Heerde 
Op de donderdag 2 mei voorafgaand aan de Holland Cup wordt in het centrum van 
Heerde de Marathon Heerde verreden. Om hier aan deel te nemen kan men 
inschrijven via www.skeelerhuus.nl , deelname kost voor senioren 10 euro en voor de 
overige categorieën 5 euro. Er zijn goede prijzen te winnen. 
Tevens is er nog startmogelijkheid voor de Senioren op 1 mei bij de Klim van 
Steenwijk, een marathon in Steenwijk. Voor een klassement over beide wedstrijden 
is een extra (groot) prijzengeld beschikbaar. Inschrijven voor de Klim van Steenwijk 
kan via www.schaatsen.nl  
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