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1. Inleiding  
 
1.1. Introductie en leeswijzer 
De Olympische Winterspelen vinden van 7 tot en met 23 februari 2014 plaats in Sotsji. In dit 
document is de interne selectieprocedure van de KNSB vastgelegd om te komen tot de voordracht 
van de Olympische selectie voor het langebaanschaatsen aan NOC*NSF. Allereerst wordt in de 
volgende paragraaf het kader geschetst waarbinnen de selectieprocedure dient te vallen. Daarna 
volgt de begrippenlijst. In hoofdstuk 2 worden de voorwaarden en uitgangspunten van de 
selectieprocedure uiteen gezet. Hoofdstuk 3 bevat het format en de selectienormen voor deelname 
aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) van 26 tot en met 30 december 2013.   
 
1.2 Kader voor interne selectieprocedure KNSB 
Het kader van de interne selectieprocedure wordt gevormd door de regels en richtlijnen vanuit het 
IOC, de ISU, NOC*NSF en de KNSB.  
 
1.2.1 IOC, ISU en NOC*NSF 
Volgens het Olympic Charter zijn de NOC’s exclusief verantwoordelijk en bepalend voor de 
samenstelling en uitzending van de nationale teams (Regel 27 lid 3 en 27 lid 7.2 en Bye-law 2.1 bij 
Regels 27 en 28). Een Internationale Federatie is verantwoordelijk voor het opstellen en het door IOC 
laten goedkeuren van de deelname eisen aan de Olympische Spelen (Regel 26 lid 1.5). De deelname 
eisen van de ISU zijn vastgelegd in de Special Regulations en Technical Rules Speed Skating and Short 
Track 2012 en Communication no. 1799 2 juli 2013 (http://www.isu.org). Daarnaast mogen de NOC’s 
aanvullende eisen stellen. Het huidige beleid van NOC*NSF voor de Olympische Spelen is:  
“De atleet heeft op basis van (een) geleverde prestatie(s) aangetoond een redelijke kans te hebben 
om op de Olympische Spelen bij de beste acht van zijn sport of discipline te eindigen”. In het 
document ‘Normen en limieten Olympische Spelen Sochi 2014’ zijn deze aanvullende eisen door 
NOC*NSF uitgewerkt. Deze normen en limieten maken onderdeel uit van het topsportbeleid van 
NOC*NSF. Voornoemde grondslag dient er toe bij te dragen dat NOC*NSF mondiaal een structurele 
top 10 positie in gaat nemen (http://www.nocnsf.nl). 
 
1.2.2 NOC*NSF en KNSB 
In het document ‘Normen en limieten Olympische Spelen Sochi 2014’ van NOC*NSF is de  volgende 
passage vastgelegd (Art. 2.4): 
 
“Waar zich in concreto de kans voordoet dat in een bepaalde sport of discipline meer atleten voor 
uitzending in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, rapporteert de 
betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure 
op, waarbij het uitgangspunt is dat hierbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel 
vertegenwoordiging van atleten) en bondscoaches worden betrokken, desgevraagd aan te tonen aan 
NOC*NSF door de sportbond door middel van een schriftelijk verslag van dit overleg. De interne 
selectieprocedure wordt schriftelijk door de sportbond vastgelegd. De interne selectieprocedure en 
de uiteindelijke voordracht voor uitzending aan NOC*NSF zijn de verantwoordelijkheid van de 
sportbond. Een faire, doorzichtige en tijdige aanwijzing, gericht op een optimale voorbereiding op de 
Olympische Spelen is te allen tijde het uitgangspunt bij (het opstellen van) deze interne 
selectieprocedure en voordracht. Het staat de sportbond vrij in het geval dat de daartoe in 
aanmerking komende atleten zich hebben gekwalificeerd, in dat geval te bepalen dat de voordracht 
van een atleet voor uitzending op enig tijdstip plaatsvindt.” 
 
Voorafgaand  aan het opstellen van de interne selectieprocedure van de KNSB voor de Olympische 
Winterspelen in Sotsji hebben NOC*NSF en KNSB het volgende besloten. Vanwege de breedte in de 
Nederlandse top van het langebaanschaatsen en de daardoor noodzakelijke interne selectie, zal 

http://www.isu.org/
http://www.nocnsf.nl/
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NOC*NSF geen extra eisen stellen bovenop de internationale limieten. Bij het selecteren van de 
sporters voor Sotsji 2014 worden voor het onderdeel teamachtervolging zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen twee ‘aanwijsplaatsen’ gereserveerd. Tevens wordt een aanwijsplaats gereserveerd ten 
behoeve van een mogelijke calamiteit. 
 
Het Algemeen Bestuur van de KNSB heeft de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de 

nationale selecties, inclusief het opstellen van selectiecriteria en het aanwijzen van deelnemers voor 

internationale wedstrijden en kampioenschappen, waaronder de Olympische Spelen, met ingang van 

juni 2011 gedelegeerd aan de directeur sport. De directeur sport wordt hierbij geadviseerd door de 

Selectiecommissie Langebaan (SCL) conform hoofdstuk 3 van het Algemeen Reglement van de KNSB 

(http://www.knsb.nl/reglementen). De directeur sport maakt geen deel uit van de SCL.  

1.3 Begrippenlijst 

Aanwijsplaats : de voordracht van een rijder door de KNSB aan NOC*NSF, om te starten op één of 
meerdere Olympische afstanden, waarbij het resultaat van het OKT niet bepalend hoeft te zijn. 
 
Prestatiematrix: een overzicht van de statistisch berekende winkansen op de individuele Olympische 
medailles van de potentiele deelnemers voor de vijf Olympische schaatsafstanden. 
  
Selectievolgorde: een geprioriteerde lijst van de achttien posities op de individuele Olympische 

schaatsafstanden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke 

vorm te worden gelezen.  

http://www.knsb.nl/reglementen
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2.  Voorwaarden en uitgangspunten interne selectieprocedure KNSB  
 
1. De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van gouden Olympische 

medailles zo groot mogelijk te maken en secundair op het zo groot mogelijk maken van de kans 
op het winnen van Olympische zilveren en bronzen medailles.  
 

2. Het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT), gehouden van 26 tot en met 30 december 2013, is de 
selectiewedstrijd voor de voordracht aan NOC*NSF ten behoeve van de deelname aan de 
Olympische Winterspelen van Sotsji 2014.  
 

3. Voor de voordracht aan NOC*NSF voor Olympische deelname zijn de uitslag van het OKT en  de 
selectievolgorde bepalend, tenzij er gebruik gemaakt wordt van aanwijsplaatsen. Indien gebruik 
gemaakt wordt van één of meerdere aanwijsplaatsen dan zijn deze mede bepalend voor de 
voordracht.1 
 

4. De selectievolgorde wordt opgesteld door de SCL met behulp van de prestatiematrices van de 
Rijksuniversiteit Groningen/ORTEC-TSS, die gebaseerd zijn op resultaten van de internationale 
wedstrijden uit het seizoen 2012-2013 en 2013-2014. De selectievolgorde wordt door de SCL in 
december na de vierde World Cup tijdens een bijeenkomst met de trainers van de erkende -
merkenteams en KNSB team(s) (één per team) en een vertegenwoordiger van de 
Atletenvereniging toegelicht. Vervolgens kunnen deze betrokken partijen binnen 48 uur na de 
toelichting een schriftelijk advies uitbrengen aan de SCL. De SCL weegt deze adviezen en legt een 
definitief voorstel voor aan de directeur sport  van de KNSB. De selectievolgorde zal daarna, 
uiterlijk één week voor het OKT, door de directeur sport van de KNSB definitief worden 
vastgesteld en gepubliceerd.  

 
5. Aanwijsplaatsen: 

A. De bondscoach van de ploegenachtervolging heeft maximaal twee aanwijsplaatsen per sekse 
voor de ploegenachtervolging ter beschikking, waarvoor slechts rijders in aanmerking komen 
die tot de absolute wereldtop behoren op de ploegenachtervolging, op basis van resultaten 
van het seizoen 2012-2013 en 2013-2014. Ten behoeve hiervan stelt de bondscoach van de 
ploegenachtervolging een lijst op, met maximaal 4 rijders, die aan deze kwalificatie voldoen. 
Deze lijst wordt uiterlijk één week voor het OKT gepubliceerd door de KNSB.  

B. De SCL heeft één aanwijsplaats per sekse in geval van een calamiteit, mits de betrokken rijder 
tot de absolute wereldtop behoort (dit naar oordeel van de SCL). 

C. Indien de bondscoach van de ploegenachtervolging minder dan twee aanwijsplaatsen heeft 
gebruikt voor de ploegenachtervolging dan beschikt de SCL over één extra aanwijsplaats in 
geval van een calamiteit, mits de betreffende rijder tot de absolute wereldtop behoort (dit 
naar oordeel van de SCL). 

D. Een aanwijsplaats zal ten koste gaan van één of meerdere rijders die zich op basis van de 
uitslag van het OKT en de selectievolgorde (theoretisch) geplaatst zouden hebben. 
 

6. De SCL brengt, op uiterlijk 31 december 2013, een voorlopig advies uit aan een onafhankelijke 
expert. De KNSB benoemt na advies van NOC*NSF een onafhankelijke expert en publiceert de 
naam van de onafhankelijke expert  op uiterlijk 1 november 2013. De onafhankelijke expert 
toetst het voorlopige advies van de SCL (marginaal), op basis van het uitzendbeleid van NOC*NSF 

                                                 
1
 Bij een ex aequo (eindtijd in 1/1000 sec.) kan de SCL een skate-off laten verrijden, indien de betrokken rijders 

nog voor een voordracht in aanmerking komen. Deze voorwaarde is ook van toepassing voor het klassement 
over twee afstanden op de 500 meter, dat tot stand komt door het optellen van de 500 meter tijden in 1/1000 
sec, conform het ‘ORIS Requirements Document Sochi 2014’. 
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(Normen en limieten Olympische Spelen Sochi 2014) en de KNSB (Interne Selectieprocedure 
KNSB Olympische Winterspelen Sotsji 2014, Langebaanschaatsen) inzake de Olympische Spelen. 
Na marginale toetsing en raadpleging van de SCL komt de onafhankelijke expert tot een bindend 
advies aan de directeur sport. 

 
7. Uiterlijk op 1 januari 2014 draagt de directeur sport, namens de KNSB, indien mogelijk de 

volledige Olympische selectie voor aan NOC*NSF.2  Aansluitend informeert de SCL de trainers van 
de erkende merkenteams en KNSB team(s) (één per team) en een vertegenwoordiger van de 
Atletenvereniging. Direct hierna publiceert de KNSB de voordracht.  
 

8. Indien een rijder door een onvoorziene omstandigheid (zoals een blessure, ziekte of andere 
omstandigheden) niet in staat is om op topniveau te presteren tijdens de Olympische 
Winterspelen, kan tot een uitsluitingbeslissing worden overgegaan conform de normen en 
limieten van NOC*NSF. De SCL zal met inachtneming van artikel 2.6 op basis van de uitslag van 
het OKT, de selectievolgorde en de aanwijsplaatsen een advies geven. 

 
9. Indien een rijder het oneens is met een voordracht, kan de rijder bezwaar maken conform het 

reglement op de Bondsrechtspraak, juli 2013 (http://www.KNSB.nl/reglementen). 
 

10. Het OKT wordt verreden conform het Nationaal wedstrijdreglement, algemene bepalingen en 
specifieke bepalingen langebaan en reglement sponsoring en reclame KNSB. Voor zover daarin 
bepalingen voorkomen die afwijken van dit document, hebben de bepalingen in dit document 
voorrang op het Nationaal wedstrijdreglement, algemene bepalingen en specifieke bepalingen 
langebaan.  
 

Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien, zal 
de SCL na overleg met de trainers van de erkende merkenteams en KNSB teams (één per team) en 
een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging een advies formuleren. De directeur sport neemt 
na advisering door de SCL een besluit. De directeur sport kan advies inwinnen bij NOC*NSF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2
  Alleen in het geval van een skate-off voortvloeiend uit een ex aequo of indien zich een situatie voordoet 

waarin dit document niet voorziet, kan er sprake van zijn dat de definitieve voordracht nog niet volledig is. 
 

http://www.knsb.nl/reglementen
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3. Format en selectienormen voor deelname aan OKT 26-30 december 2013 

 

1. Format OKT 26 tot en met 30 december 2013 

   DAMES  HEREN 

 Dag 1:   1.000m  5.000m 

 Dag 2:  3.000m  2 x 500m 

 Dag 3:  2 x 500m 10.000m 

 Dag 4:  1.500m  1.000m 

 Dag 5:  5.000m  1.500m 

2. Deelname 500, 1.000 en 1.500 meter dames/heren (maximaal 20 rijders): 

 De beste 12 rijders van het KPN NK Afstanden (25/27 oktober 2013); 

 De beste 2 nog niet geplaatste rijders van Holland Cup 2 (16/17 november 2013); 

 De beste 2 nog niet geplaatste rijders op grond van SARA (Europese tijden, d.d. 16 december 

2013); 

 De SCL kan rijders toevoegen om te komen tot het maximale aantal deelnemers van 20. 

 
3. Deelname 3.000 meter dames en 5.000 meter heren (maximaal 16 rijders): 

 De beste 10 rijders van het KPN NK Afstanden (25/27 oktober 2013); 

 De beste 2 nog niet geplaatste rijders van Holland Cup 2  (16/17 november 2013); 

 De beste 2 nog niet geplaatste rijders op grond van SARA (Europese tijden, d.d. 16 december 

2013); 

 De SCL kan rijders toevoegen om te komen tot het maximale aantal deelnemers van 16. 

 
4. Deelname 5.000 meter dames en 10.000 meter heren (maximaal 12 rijders): 

 De beste 8 rijders van het KPN NK Afstanden (25/27 oktober 2013); 

 De beste 2 nog niet geplaatste rijders op grond van uitslag van 5.000 meter dames en 10.000 

meter heren selectiewedstrijd (woensdag 27 november 2013 Heerenveen). 3 

 De SCL kan rijders toevoegen om te komen tot het maximale aantal deelnemers van 12. 

 
 

 

 

                                                 
3
 Deelname selectiewedstrijd woensdag 27 november 2013 11:00-13:00 Heerenveen:   

 Rijders met limiettijd van 4.14.00 op 3.000 meter dames en 6.30.00 op 5.000 meter heren; 

 Rijders met limiettijd van 7.16.55  5.000 meter dames en 13.28.40  op 10.000 meter heren; 

 De SCL kan per afstand 2 rijders toevoegen; 

 Limiettijden op grond van SARA (Europese tijden, d.d. 25-11-2013). 

 


