
Vereniging	  Mastercircuit	  Langebaanschaatsen	  Nederland	  (MCLN)	  

MCLN	  is	  een	  bij	  de	  KNSB	  aangesloten	  vereniging,	  die	  als	  doel	  heeft	  
het	  wedstrijdschaatsen	  voor	  senioren	  (Masters)	  te	  bevorderen	   November	  2018	  

	  
	  
Coaching	  WK’s	  Masters	  seizoen	  2018-‐2019	  
 
 
Tijdens	  de	  WK's	  Sprint	  en	  Allround	  voor	  Masters	  2018-‐2019	  (ook	  wel	  Masters’	  Sprint	  Games	  
en	  Masters’	  Allround	  Games)	  is	  Monique	  Vergeer-‐van	  den	  Heuvel	  namens	  MCLN	  als	  
hoofdcoach	  en	  teamleider	  van	  de	  Nederlandse	  afvaardiging	  aangesteld.	  Dit	  betekent	  dat	  zij	  
alle	  coaching	  van	  de	  Nederlandse	  deelnemers	  op	  zich	  neemt,	  tenzij	  een	  deelnemer	  een	  
eigen	  coach	  bij	  zich	  heeft	  die	  voldoet	  aan	  onderstaande	  voorwaarden.	  
	  
Voorwaarden	  voor	  coaching	  van	  een	  of	  meer	  van	  de	  Nederlandse	  deelnemers	  aan	  het	  WK	  
Sprint	  of	  Allround	  voor	  Masters:	  
	  
• Je	  bent	  in	  bezit	  van	  een	  geldige	  trainerslicentie	  met	  minimaal	  niveau	  ST3.	  
• Je	  hebt	  een	  seizoenaccreditatie	  aangevraagd	  bij	  de	  KNSB	  (idem	  als	  coaching	  NK	  

Masters).	  
• Je	  hebt	  de	  naam/namen	  van	  de	  deelnemer(s)	  waarvoor	  jij	  de	  coaching	  op	  je	  neemt,	  via	  

mail	  (info@schaatscircuit.nl)	  doorgegeven	  t.a.v.	  Monique	  Vergeer-‐van	  den	  Heuvel.	  
	  
Tijdens	  de	  WK's:	  
	  
• Zal	  Monique	  namens	  Nederland	  de	  teamleidersbijeenkomst(en)	  bijwonen.	  Heb	  je	  

vragen	  of	  mededelingen	  voor	  deze	  bijeenkomst,	  breng	  deze	  dan	  via	  Monique	  in.	  Zij	  zal	  
ook	  terugkoppeling	  geven	  van	  de	  belangrijkste	  punten	  uit	  deze	  bijeenkomst.	  

• Zal	  Monique	  aanspreekpunt	  zijn	  richting	  organisatiecomité,	  scheidsrechter(s),	  jury	  en	  
wedstrijdleider.	  Heb	  je	  vragen	  of	  is	  iets	  niet	  duidelijk,	  breng	  dit	  dan	  via	  Monique	  in.	  	  

• Zullen	  mogelijke	  protesten	  tegen	  door	  de	  scheidsrechter	  genomen	  besluiten	  (DQ’s,	  
e.d.)	  via	  Monique	  lopen.	  

• Eventuele	  genoodzaakte	  afmeldingen	  tijdens	  het	  toernooi	  verlopen	  via	  Monique.	  
• Zal	  Monique	  steeds	  zorgdragen	  voor	  voldoende	  startlijsten	  voor	  de	  Nederlandse	  

coaches.	  
	  
Alle	  kosten	  die	  je	  als	  coach	  voor	  coaching	  van	  de	  WK’s	  maakt,	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  
	  
	  
	  
	  


