
 
 

Announcement Beneluxcup Deurne 4/2/2023 

 
IDA (Ice Diamonds Antwerp), de eerste Belgische club die kunstschaatsers en 

shorttrackers verenigt, heeft de eer U uit te nodigen op de Benelux wedstrijd, die 

zal doorgaan op zaterdag 4/2/2023 op de nieuwe ijsbaan in Deurne 

(Ruggeveldlaan 488, Deurne-Antwerpen).  De wedstrijd is open voor alle 

schaatsers aangesloten én verzekerd bij een Belgische, Nederlandse (Zuid-

Brabant) of Luxemburgse Club.  

 

De ijsbaan beschikt nu over 60cm baanbeveiliging in de bochten en 40cm 

overal. 

 

  

Inschrijvingsgeld : 25 €/persoon, afgerekend per club achteraf. 

 

Uren   

Opwarming vanaf  8h30 uur (ijsbaan open vanaf 7h45) 

Eerste start om 9h15 uur, einde voorzien 14h.  

Prijsuitreiking voorzien om 14h30. 

 

Inschrijvingen 

Inschrijvingen dienen te gebeuren door de clubsecretariaten op 

Shorttrackonline.info, ten laatste op dinsdag  01/02/2023.  

 

Wedstrijdverloop 

De wedstrijden worden verreden volgens het all-final systeem. De indeling in de 

reeksen zal gebeuren op basis van de inschrijvingen. Inschrijvingen gebeuren als 

categoriën DEF en ABC/SEN. 

Afhankelijk van het tijdschema wordt er nog een superfinale en/of relay 

geschaatst. 

 

Middag 

Eigen eten meebrengen in de cafetaria (foodmaker) is niet toegelaten. In 

‘foodmaker’ kan je wel een warme maaltijd bestellen.  

 

 



Categorieën 

Junior F, geboren na 01-07-2013 

Junior E, geboren tussen 01-07-2011 en 30-06-2013 

Junior D, geboren tussen 01-07-2009 en 30-06-2011 

Junior C, geboren tussen 01-07-2007 en 30-06-2009 

Junior B, geboren tussen 01-07-2005 en 30-06-2007 

Junior A, geboren tussen 01-07-2003 en 30-06-2005 

Senior, geboren voor 30-06-2003 

 

Helm caps 

De helm caps zullen aan de teamleader/coach worden bezorgd aan het begin van 

de wedstrijd.  

Een vergoeding van €50 in CASH zal gevraagd worden per club. Aan het einde 

van de competitie zal de vergoeding terug worden gegeven wanneer alle caps 

zijn teruggegeven. 
 

 

Afstanden en groepsindeling 

 

● DEF divisie A: 500m, superfinale 777m 

● DEF divisie B: 333m, superfinale 500m 

● ABC div A en B: 500m, superfinale 1000m 

 

Punten worden gegeven volgens de gemaakte afspraken van de 

Beneluxwedstrijden. 

 

Prijsuitreiking 

Voor DEF is er voor alle schaatsers een aandenken voorzien, … 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de wedstrijd.  

 

Info en vragen 

e-mail IDA.shortttrack@gmail.com 

Of telefonisch Gaby Deckmyn 0473 57 69 19 

 

Wij hopen jullie massaal in Deurne te mogen verwelkomen! 

mailto:Irta.shorttrack@gmail.com

