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Toelichting Wedstrijdkalender Gewest NH-U seizoen 2018 - 2019  
(versie: 20180829) 
− Voor alle “wedstrijden” moeten rijders zich inschrijven via: inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden  

− Genodigde rijders moeten op mail-uitnodigingen reageren, bevestigen of afwijzen via: 
   https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden 

− Het Gewest of de Baan (in geval van Gewestelijke pupillen of jun C wedstrijd) maakt de wedstrijd aan; 

− Rijders, uit Gewest NH-U, kunnen op een opengestelde Gewestelijke Wedstrijd inschrijven.  

− Indien de wedstrijd niet vol is, zal deze met de beste Gewestelijke rijders (Vantage) uit de openinschrijving 
worden aangevuld.  

− Wedstrijdtoelichtingen bestaan uit 4 niveaus.  
In volgorde: Internationaal, Landelijk, Regionaal en als laatste Gewestelijk  

Linkjes: 

• Internationale toelichtingen wedstrijden: ISU Speed Skating 

• Nationale toelichting selecties: KNSB Wedstrijd selectieprocedures 

• Regio toelichting selecties: Regio ZW 

• Gewestelijke toelichting selecties: Wedstrijdkalenders 

Let wel:  
1. Inschrijven en bevestigen is meedoen! 
2. Zorg dat je je telefoonnummer op: Mijn KNSB is ingevuld (verzoek aan de trainers hierop toe te zien!); 
3. Voor alle Pupillen- en Juniorenwedstrijden, waar Vantage voor selecties wordt gebruikt, 

gelden Nederlandse tijden; 
4. Aangegeven Vantage datum is de datum waarop wedstijden vanaf 1 juli van dat seizoen t/m voorgaande 

dag zijn gereden; 
5. GTCL NH-U zal voor de selectie van deelnemers aan Gewestelijke-, Regionale- en/of Landelijke (Selectie) 

Wedstrijden, GEEN AanWijsPlekken (AWP’s) meer hanteren. 
 
         Zie: Plaatsingsschema’s en selectieprocedures Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden seizoen 2018-2019 – Deel Algemeen  ($2.9 en $2.10) 

  

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://isu.org/communications/17842-2192-world-cup-speed-skating-2018-19/file
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijdkalenders
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
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* Fictieve Selectiewedstrijden  

Maandag 29 oktober 2018 – Vantage 
Fictieve Selectiewedstrijd ResidentieCup, junioren B en A 

Rijders uit het gewest NH-U, die namens een Gewest afgevaardigd willen worden naar de ResidentieCup 
(10 november 2018), kunnen zich vanaf 15 oktober 2018 (voor het Gewest NH-U) inschrijven op de:  
Fictieve Selectiewedstrijd ResidentieCup 
(Inschrijving geopend voor junioren B en A uit Gewest NH-U).  

Op 29 oktober 2018 zullen, uit de aangemelde rijders, de eerste 3 rijders in rangorde van Vantage (en de reserve 
rijders) uitgenodigd worden om het Gewest op de ResidentieCup te vertegenwoordigen.  

Let op: ResidentieCup is tevens Selectiewedstrijd voor directe plaatsing NK Sprint, 14-16 december 2018 

Zie voor extra info: 
Toelichting Regio ZW Wedstrijden   

Maandag 26 november 2018 – Vantage 
Fictieve Selectiewedstrijd GrunoBokaal, junioren A en ouder 

Rijders uit het gewest NH-U, die namens een Gewest NH-U afgevaardigd willen worden naar de Gruno 
Bokaal/Zilveren Schaats (8-9 december 2018), kunnen zich vanaf: 12 november 2018 (voor het Gewest NH-U)  
inschrijven op de: Fictieve Selectiewedstrijd Gruno Bokaal/Zilveren Schaats. 
(Inschrijving geopend voor junioren A en ouder uit Gewest NH-U).  

Op 26 november 2018 zullen, uit de aangemelde rijders, de eerste 3 rijders in rangorde van Vantage (en de 
reserve rijders) uitgenodigd worden om het Gewest op de Gruno Bokaal/Zilveren Schaats te vertegenwoordigen.  

Let op: Belang van deze wedstrijd:  
- X plaatsten voor het NK Allround 2019; 
- Het gehele klassement telt mee voor plaatsing van het NK Allround.  

Zie voor extra plaatsingsinfo: 
Plaatsingsschema’s en selectieprocedures Nationale langebaanwedstrijden voor senioren seizoen 2018-2019  

Maandag 7 januari 2018 - Vantage 
Fictieve Regio Selectie NK Allround/NK Afstanden, junioren A  
op basis van de ZW Vantage Ranglijst 500-1500-3000m  d.d. 7 januari 2019 

Er worden door junioren A geen Regio-Selectiewedstrijden gereden!  
De selecties voor NK AR en Afstanden zullen plaatsvinden vanuit de Regio ZW Vantage ranglijst.  
Zie toelichting: Regio toelichting selecties. 

http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
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Gewestelijke pupillen A Wedstrijden 
Er zijn 3 wedstrijden opgenomen. Baancontactpersonen (B-CP) van elke gewestelijke baan dragen 6 jongens en 
6 meisjes voor. Dit zijn genodigde rijders. Tevens worden hier reserve rijders voorgedragen. 
Daarnaast kunnen rijders uit het gewest zich op de open lijst inschrijven.  
Wedstrijd wordt gevuld met genodigde rijders die hebben bevestigd en vervolgens aangevuld met de aangemelde 
reserves en de beste rijders uit de open inschrijvingen.  

Datum Plaats 
Aantal voorgedragen 
per baan 

Totaal aantal 
deelnemers 

Afstanden (m) Tijden (uur) 

24 nov Alkmaar 6 m en 6 j 
Totaal 30 meisjes en 30 
jongens 

100-100-300-300m  . . .  

20 jan Hoorn 6 m en 6 j 
Totaal 30 meisjes en 30 
jongens 

100 en 500 17:30 – 19:30 

10 feb Haarlem 6 m en 6 j 
Totaal 30 meisjes en 30 
jongens 

500-1000m 17:00 – 19:30 

* Elk gewestelijke baan draagt per categorie 6 rijders voor; 
* Per categorie worden 3 reserves door elke banen voorgedragen;  
* Indien een genodigde rijder heeft afgezegd, zal deze als eerste door reserverijder van dezelfde baan worden 

vervangen; 
* Wedstrijdsecretariaat van de Baancommissie is bevoegd om rijders bij te plaatsen, op volgorde Vantage 

ranglijst, 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd; 
* Per gereden afstand worden punten verdeeld. Na alle gereden afstanden is er een Overall Klassement.  

Overzicht wordt gepubliceerd op de Gewestelijke site: Wedstrijd Klassement 

Gewestelijke junioren C Wedstrijden 
Er zijn 3 wedstrijden opgenomen. Baancontactpersonen (B-CP) van elke gewestelijke baan dragen 6 jongens en 
6 meisjes voor. Dit zijn genodigde rijders. Tevens worden hier reserve rijders voorgedragen. 
Daarnaast kunnen rijders uit het gewest zich op de open lijst inschrijven.  
Wedstrijd wordt gevuld met genodigde rijders die hebben bevestigd en vervolgens aangevuld met de aangemelde 
reserves en de beste rijders uit de open inschrijvingen.  
Daarnaast is er een Gewestelijk Kampioenschap junioren C 

Datum Plaats 
Aantal voorgedragen 
per baan 

Totaal aantal 
deelnemers 

Afstanden (m) Tijden (uur) 

4 nov Haarlem 6 D en 6 H Totaal 30 meisjes en 
30 jongens 

500 en 1000  17:00 – 19:30 

1 dec Utrecht 6 D en 6 H Totaal 30 meisjes en 
30 jongens 

500 en 1500 20:15 – 22:00 

3 mrt  Hoorn 6 D en 6 H Totaal 30 meisjes en 
30 jongens 

500 en 1500 17:30 – 19:30 

* Elk gewestelijke baan draagt per categorie 6 rijders voor; 
* Per categorie worden 3 reserves door elke banen voorgedragen;  
* Indien een genodigde rijder heeft afgezegd, zal deze als eerste door reserverijder van dezelfde baan worden 

vervangen; 

https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-


   

Versie: 20180829 Pagina: 4 / 5 

* Wedstrijdsecretariaat van de Baancommissie is bevoegd om rijders bij te plaatsen, op volgorde Vantage 
ranglijst, 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd; 

* Per gereden afstand worden punten verdeeld. Na alle gereden afstanden is er een Overall Klassement.  
Overzicht wordt gepubliceerd op de Gewestelijke site: Wedstrijd Klassement 

Zaterdag 15 december 2018 – Utrecht 
Gewestelijke Kampioenschap junioren C – Utrecht 

Datum Plaats Type wedstrijd Totaal aantal deelnemers Afstanden (m) Tijden (uur) 

15 dec ‘18 Utrecht Gewestelijke Kampioenschap 
Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1500   

* Selectie op basis van Vantage d.d. 3-12-2018 
* Gewestelijk Wedstrijdsecretariaat is bevoegd om rijders te plaatsen 
* Het Gewestelijk Kampioenschap is tevens selectie voor: Regio Selectiewedstrijden NK junioren Allround,  

dat gepland staat op: 5 januari 2019 te Alkmaar 
Zie voor aantal af te vaardigen de verdeling: Toelichting Regio ZW wedstrijden 2018-2019  
(Laatste versie op: http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/) 

Gewestelijke wedstrijden Junioren B 
Er zijn geen Gewestelijke Wedstrijden voor junioren B in de kalender opgenomen. 

* Het aantal genodigde rijders dat zich de afgelopen 2 jaar voor een Gewestelijke Wedstrijden hebben 
afgemeld (of in zijn geheel niet hebben gereageerd!) ligt gemiddeld boven de 50%.   
GTCL heeft hieruit de conclusie getrokken dat het organiseren van Gewestelijke Junioren B Wedstrijden niet 
aantrekkelijk is. Wedstrijd waar slechts 40% van de deelnemers verschijnen, is kortweg te duur. 

Junioren B starten op 1 december met Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint.  
(ResidentieCup, 10 november, biedt mogelijkheid voor directie plaatsing NK Sprint) 

Selectienormen Regioselectie Wedstrijd Allround - 5-6 januari 
Regio Selectiewedstrijd AllRound Dames en Heren - Junioren B 
 

Datum Plaats Aantal rijders uit NH-U Afstanden (m) Selectienorm in punten 

5-6 jan Breda – Den Haag Dames: 37 500 – 1500 - 3000  145.000 

5-6 jan Breda – Den Haag Heren: 22 500 – 1500 - 3000 130.000 

Indien er meer of minder dan het aantal af te vaardigen kandidaten vanuit NH-U deze norm hebben behaald, zal 
de Vantage ranglijst van: 31-12-2018 de basis voor (aanvullende) selectie zijn.  

(Zie voor aantallen: Toelichting Regio ZW Wedstrijden 2018-2019 ) 

https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-
http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
http://knsbzuidwest.nl/
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Gewestelijke wedstrijden Junioren A 
Er zijn geen Gewestelijke wedstrijden voor junioren A in de kalender opgenomen. 

Junioren A starten op 1 december met Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint.  
(ResidentieCup, 10 november, biedt mogelijkheid voor directie plaatsing NK Sprint) 

 


