
Beste vrijwilliger,  

Leuk dat je aanwezig was tijdens de vrijwilligersavond. We hopen dat dit duidelijkheid heeft 
gegeven en dat al je vragen zijn beantwoord. Zoals tijdens de meeting werd aangegeven, 
zouden we de begintijden, de link van de Whatsapp groep & de website en de sociale media 
kanalen met jullie delen.  

 Begintijden per functie 

Hieronder worden de begintijden per functie weergegeven. Om dit tijdstip word je in het 
Crew Café verwacht. Hier kan je dan op je eerste dag je accreditatie, trui en mondkapjes 
ophalen. Op de andere dag(en) moet je eerst even een zelf – of sneltest doen. Bij binnenkomst 
van de Sportboulevard is het verplicht om een mondkapje te dragen. Neem voor de eerste dag 
een eigen mondkapje mee omdat je onderweg naar het crew café andere stromen mensen in de 
hal passeert zonder dat je al een mondkapje van de organisatie hebt. 

  

Functies Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
Start wedstrijden 09.00 10.45 10:15 10:15 
Coördinator vrijwilligers 7.30 9.15 8.45 8.45 
Catering vrijwilligers 7.30 9.15 8.45 8.45 
QR Code scanners 7.45 9.15 8.45 8.45 
Duizendpoten 8.00 9.30 9.00 9.00 
Accreditatiecontroles 8.00 9.30 9.00 9.00 
Kopiëren/ondersteuner comp. Stewards 8.00 9.30 9.00 9.00 
Boarding assistents 8.15 9.30 9.00 9.00 
Watervullers 8.15 9.30 9.00 9.00 
Heatbox vrijwilligers 8.15 9.30 9.00 9.00 
Track stewards & coördinatoren 8.15 9.30 9.00 9.00 
Handtijdwaarnemers 8.15 9.45 9.15 9.15 
Back-up fotofinish 8.15 9.45 9.15 9.15 
Assistent scorebord-videowall 8.15 9.45 9.15 9.15 
Lap scorer/bel 8.15 9.45 9.15 9.15 
Runners 8.30 9.45 9.15 9.15 
Ass. In mediacentrum 8.30 9.45 9.15 9.15 
Fotograaf 8.45 9.45 9.15 9.15 

  

De begintijden van de dopingchaperonnes zijn nog niet bekend. Deze tijden volgen zo snel 
mogelijk.  

Het lijkt erop dat je op vrijdag, zaterdag en zondag erg vroeg aanwezig moet zijn. Dat heeft 
ermee te maken dat je een zelftest moet doen en pas een kwartier daarna, als je de uitslag van 
de test hebt, naar je positie mag gaan. 

  



Whatsapp groep 

Voor het evenement wordt een whatsapp groep aangemaakt met alle vrijwilligers en 
coördinatoren. Deze whatsappgroep is alleen voor officiële berichtgeving. Het is dus niet de 
bedoeling dat je hier zelf berichtjes in gaat sturen. De onderstaande link geeft toegang tot de 
Whatsapp groep: 

https://chat.whatsapp.com/LxM1FkzJo1v2Zld6xjfPip  

  

Whatsappgroep dopingchaperonnes 

De dopingchaperonnes krijgen een eigen whatsappgroep. Deze wordt aangemaakt bij de 
eerste briefing van de chaperonnes. 

  

Social media 

Tijdens het evenement worden er met verschillende hashtags gewerkt, namelijk:  

#WorldCupShorttrack & #Dordrecht. Daarnaast kan je ook alles volgen via de onderstaande 
kanalen.  

  

  Schaatsen.nl ISU  
Facebook @schaatsen.nl @ISUShortTrackSpeedSkating 
Instagram @schaatsen.nl @isuspeedskating 
Twitter @schaatsennl @ISU_Speed 
YouTube @schaatsen.nl   

  

Website 

Voor de World Cup Shorttrack heeft Joep een website gemaakt. Op de website kan je alle 
informatie over het evenement vinden, zoals:  

• Het wedstrijdschema 
• Functie overzicht vrijwilligers  
• Vrijwilligers handleiding  
• Plattegrond 
• Accreditatiezones 
• Begintijden per functie 
• En natuurlijk de foto’s die tijdens het toernooi worden gemaakt 

  

https://chat.whatsapp.com/LxM1FkzJo1v2Zld6xjfPip


Via de onderstaande link kan je een kijkje nemen op de website voor de vrijwilligers:  

www.mikea.nl/short  

  

COVID-19 

Naast dat jullie een test van 48 uur voor aankomst moeten afnemen, moet je op de tweede, 
derde en vierde dag dat je komt helpen ook een zelf – of sneltest laten afnemen. De zelftest 
doe je zelf in het Crew Café, dit geldt voor mensen die gevaccineerd zijn. Ben je niet 
gevaccineerd, dan moet je een sneltest laten afnemen bij Eurofins bij de Sportboulevard.  

  

Hieronder wordt er in een overzicht meer informatie gegeven over het testbeleid. 

  

Vrijwilligers Locatie en tijd Organisatie 
PCR Test Max. 48 uur voor 

aankomst 
www.spoedtest.nl  

Gevaccineerden: 
vanaf tweede werkdag 
– dagelijkse zelftest 

Sportboulevard bij 
aankomst: Crew café 

Begeleid door 
Julia 

Niet gevaccineerden Sportboulevard bij 
aankomst; vanaf 8.30 u  

Eurofins 

  

Nogmaals excuus voor de technische problemen. Mocht je hierdoor informatie hebben gemist, 
dan mag je altijd contact opnemen met Carel, Ruud of Julia.  Wij hopen dat alles verder 
duidelijk is en zien je in Dordrecht. We gaan er een gezellig weekend van maken en wensen 
je alvast succes, maar vooral ook veel plezier!  

  

Namens het organisatiecomité,  

Carel , Ruud, José en Julia 

 

http://www.mikea.nl/short
http://www.spoedtest.nl/

