
Vierkamp Eindhoven – Tilburg   (Versie 2)        

2 & 3 december 2017 

 

De KNSB Baancommissies van Eindhoven en Tilburg organiseren ook dit seizoen weer een vierkamp 

verspreid over twee dagen en twee ijsbanen. De eerste twee afstanden zullen worden verreden op 

zaterdag 2 december te Eindhoven, afstanden drie en vier worden verreden op zondag 3 december 

te Tilburg. 

 

De afstanden welke verreden worden zijn: 

     Dag 1 te Eindhoven  Dag 2 te Tilburg 

Pupillen    500-300m   500-300m 

 

Junioren C en B  optie 1:  500-1500m   500-1000m 

   optie 2:  500-300m   500-300m 

 

Junioren A en ouder optie 1:  500-1500m   1000-3000m 

optie 2:  500-1500m   500-1000m 

optie 3:  500-300m   500-300m 

 

Houders van een EV- of TB-wedstrijdabonnement kunnen zonder bijbetaling aan deze tweedaagse  

wedstrijd deelnemen. Schrijf tijdig in want zodra de maximale aantallen deelnemers bereikt worden 

wordt de inschrijving voor een of meerdere keuze-opties gesloten. 

 

De organisatie gaat er van uit dat deelnemers zich in principe aanmelden voor de gehele vierkamp. 

Rijd(st)ers die slechts op één avond willen deelnemen, kunnen zich inschrijven voor dag 1 te 

Eindhoven. Dit geldt zowel voor EV- als voor TB-abonnementshouders. Na sluiting van de reguliere 

inschrijftermijn zal bekeken worden of er ook in Tilburg ruimte is om alsnog eendagsrijd(st)ers toe te 

laten. Indien mogelijk zal dit woensdag 29 november vanaf 20.00 uur mogelijk zijn. In dat geval ook 

weer zowel voor EV- als TB-abonnementshouders. 

Inschrijven 

Rijd(st)ers van de vierkamp hoeven zich slechts 1 keer in te schrijven, en wel op de gebruikelijke 

manier via inschrijven.schaatsen.nl  voor de wedstrijd op 2 december in Eindhoven. Kies bij de 

inschrijvingsopties voor de “vierkamp”. De eendagsrijd(st)ers schrijven op dezelfde manier in maar 

kiezen voor de optie “zaterdag”. Zoals gezegd later misschien nog voor de optie “zondag”. 

 

De aanvangstijd op zaterdag in Eindhoven is 18.45 uur. (let op gewijzigde begintijd) 

De aanvangstijd op zondag in Tilburg is 18.00 uur. 

 

Hou verdere berichtgeving over deze wedstrijd in de gaten. Onvoorziene omstandigheden kunnen 

de invulling van het programma wijzigen. Vragen? Mail naar baancie.tilburg@gmail.com 


