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Van 10 tot 19 januari 2020 organiseert Innsbruck de Winter World Masters Games (WWMG) -  
's werelds grootste wintersportfestival voor sporters van 30+. De Winter World Masters Games 
(WWMG) in Innsbruck zijn als het ware de Olympische Spelen voor Masters. De overkoepelende 
organisatie van de (Winter) World Master Games, de International Master Games Association 
(IMGA), is een door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkende organisatie. 
 
Verwacht wordt dat meer dan 3.000 atleten en begeleidende personen in januari 2020 naar Tirol 
zullen afreizen om deel te nemen aan dit grote internationale toernooi, ondersteund door 700 
vrijwilligers en de lokale bevolking, in een gezamenlijk sportfeest met vele onvergetelijke momenten. 
Uiteraard ontbreekt Nederland als schaatsland van de wereld daar ook niet. Bij het 
langebaanschaatsen hebben zich 55 Nederlanders, 15 dames en 40 heren, aangemeld voor de 
afstanden 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m en 10.000m. Daarnaast staat er ook één Master 
bij de shorttrack aan de start. 
 
De KNSB en MCLN (Vereniging Mastercircuit Langebaanschaatsen Nederland) hebben de handen 
ineen geslagen voor informatievoorziening en de begeleiding van de Nederlandse deelnemers.  
 
In dit document vind je alle relevante informatie over het Anti-Doping beleid van de IMGA, coaching 
van de Nederlandse deelnemers en overige zaken. 
 

Anti-Doping beleid IMGA tijdens de WWMG 
De IMGA heeft een antidopingbeleid aangenomen in overeenstemming met de WADA-code (World 
Anti-Doping Agency), wat betekent dat er tijdens de wedstrijden kan worden getest. 
 
Bij ouder worden hoort helaas ook soms gebruik van noodzakelijke medicijnen. Daarom heeft het 
bestuur van de IMSSC (International Masters’ Speed Skating Committee) in de zomer van 2018 
richtlijnen ontwikkeld voor master schaatsers met betrekking tot antidoping. Het bestuur van de 
IMSSC heeft deze richtlijnen ontwikkeld in interactie met de medische commissie van de ISU. 
 

Alle master schaatsers (longtrack en shorttrack) wordt gevraagd om het document IMSSC Anti-
doping guidelines 2019 zorgvuldig te bestuderen. Als je medicijnen gebruikt die op de WADA-
verboden lijst staan, neem dan maatregelen zoals beschreven in deze richtlijnen. 
 
  

https://www.innsbruck2020.com/en/
https://imga.ch/
https://imssc.org/index.php/en/
https://imssc.org/images/IMSSC_Anti-doping_guidelines_2019_v1.pdf
https://imssc.org/images/IMSSC_Anti-doping_guidelines_2019_v1.pdf
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Deze richtlijnen zijn tevens helder uitgelegd op de site van de Dopingautoriteit, zie middels de 
volgende link: https://gds.dopingautoriteit.nl/uitleg#voorwie. Er is tevens een filmpje beschikbaar als 
samenvatting van de geschreven uitleg. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op 
met de IMSSC. 
 

Coaching Nederlandse deelnemers Langebaan 
Monique Vergeer-van den Heuvel is namens de KNSB en MCLN als hoofdcoach en teamleider van de 
Nederlandse afvaardiging aangesteld. Dit betekent dat zij alle coaching van de Nederlandse 
deelnemers op de langebaan 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 WWMG: 

▪ 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): 

https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2018/11/Accreditaties-trainers-vanaf-het-
seizoen-2018-2019-v181113.pdf. 

▪ 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 WWMG: 

▪ 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 aan de eventueel 
overige aangemelde coaches. 

▪ 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. 

▪ Verlopen eventuele genoodzaakte afmeldingen tijdens het toernooi via Monique. 
▪ Zal Monique steeds zorgdragen voor voldoende startlijsten voor de Nederlandse coaches. 

 
Alle kosten die je als coach voor coaching van de WWMG maakt, zijn voor eigen rekening. 
 
  

https://www.dopingautoriteit.nl/
https://mail.knsb.nl/owa/redir.aspx?C=02_oU-2RyTy2rs9LtWvsCpOXTvr_kgXSX3Vzi7U4aggboYuMWXPXCA..&URL=https%3a%2f%2fgds.dopingautoriteit.nl%2fuitleg%23voorwie
https://www.youtube.com/watch?v=ekfQ6mmzVms&feature=youtu.be
mailto:tjeerd.smies@gmail.com
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2018/11/Accreditaties-trainers-vanaf-het-seizoen-2018-2019-v181113.pdf
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2018/11/Accreditaties-trainers-vanaf-het-seizoen-2018-2019-v181113.pdf
mailto:info@schaatscircuit.nl?subject=Coaching%20tijdens%20WWMG%202020
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Programma WWMG Innsbruck 2020 
Het onderdeel Shorttrack staat op de eerste 3 dagen, vrijdag 10 t/m zondag 12 januari 2020, van de 
WWMG op het programma. 
 
Bij het langebaanschaatsen zal de 500m en 3.000m op donderdag 16 januari 2020 gereden worden. 
De 1.500m en 5.000m zijn op vrijdag 17 januari gepland en de 1.000m en 10.000m vinden op 
zaterdag 18 januari 2020 in Olympiaworld Innsbruck plaats. Woensdag 15 en zondag 19 januari 
worden als back-up dagen achter de hand gehouden. 
 

 
 


