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Internationale Kalender (selectie) wedstrijden  

Wedstrijd Datum Plaats Land Afstanden, onderdeel 

NK Afstanden      25 – 27 okt 2013 Heerenveen NED Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m              
Heren:   (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, 10.000m 

World Cup 1 8 – 10 nov  2013 Calgary CAN Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP                  
Heren:   (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, TP      

World Cup 2 15 – 17 nov 2013 Salt Lake City USA Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP                  
Heren:   (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, TP      

World Cup 3  29 nov – 1 dec 2013 Astana KAZ Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m                  
Heren:   (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 10.000m      

World Cup 4 6 – 8 dec 2013 Berlijn GER Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP                  
Heren:   (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, TP      

KNSB 
Kwalificatie 
Toernooi 

26-30 dec 2013 Heerenveen NED Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m                                                              
Heren:  (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 10.000m 

NK Mass Start 29-30 dec 2013 Heerenveen NED Dames: 15 ronden (30 dec)                                                                               
Heren:   20 ronden (29 dec) 

EK Allround 11 – 12 jan 2014 Hamar NED Dames: 500m, 1.500m, 3.000m, 5.000m                                                
Heren:  500m, 1.500m, 5.000m, 10.000m  

WK Sprint 18 – 19 jan 2014 Nagano JAP Dames: (2x) 500m, (2x) 1.000m                                               
Heren:  (2x) 500m, (2x) 1.000m 

Olympische 
Spelen 

8 - 23 feb 2014 Sotsji RUS Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m,TP                                                              
Heren:  (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, TP 

NK Allround /      
NK Sprint         

28 feb – 2 mrt 2014 Ol. Stadion of 
Heerenveen 

NED Dames: 500m, 1.500m, 3.000m, 5.000m (Allround)                                               
Heren:   500m, 1.500m, 5.000m, 10.000m (Allround) 
Dames/Heren: 500m (2x), 1.000m (2x) (Sprint)                               

World Cup 5 7 – 9 mrt 2014 Inzell GER Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, MS, TS *                       
Heren:  (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, MS, TS * 

World Cup 
Finale 

14 – 16 mrt 2014 Heerenveen NED Dames: (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP, MS                 
Heren:  (2x) 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, TP, MS 

WK  Allround 22 – 23 mrt 2014 Heerenveen NED Dames: 500m, 1.500m, 3.000m, 5.000m                                                
Heren:  500m, 1.500m, 5.000m, 10.000m 

TP – Team Pursuit  

MS – Mass Start 

* TP – Team Sprint (demonstratie onderdeel) 
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1.      ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle selectienormen in dit document; 
 
1.2. Het samenstellen van de nationale selecties inclusief het opstellen van selectiecriteria én het 

aanwijzen van deelnemers voor internationale wedstrijden en kampioenschappen, geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van de directeur sport, die hierbij wordt geadviseerd door de 
Selectiecommissie Langebaan (SCL), dit 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. De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van gouden medailles zo 
groot mogelijk te maken en secundair op het zo groot mogelijk maken van de kans op het 
winnen van zilveren en bronzen medailles; 

 
1.4. De SCL legt de selectienormen en de samenstelling van de nationale selecties voor aan de 

trainers van de erkende merkenteams (één per team) en een vertegenwoordiger van de 
atletenvereniging. De directeur sport neemt vervolgens, na advisering door de SCL, een besluit 
over de samenstelling van de nationale selectie en over de deelnemers aan een eventuele 
selectiewedstrijd; 

 
1.5. Bij de selectiewedstrijd is de uitslag van de betreffende (selectie)wedstrijd (het klassement of de 

tijd) bepalend, tenzij de SCL gebruik maakt van een aanwijsplaats; 1  

 
1.6. Bij een World Cup wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijden gereden in de A- en de 

B-groep, tenzij er -naar oordeel van de SCL- een onderkend voor- of nadeel optreedt; 
 
1.7. Bij selectiewedstrijden voor de World Cup afstanden 500m en 1.000m worden beide afstanden 

meestal tweemaal gereden. De rangorde voor selectie per afstand wordt dan bepaald op grond 
van de snelst gereden tijd. Bij een gelijke snelste tijd in 1/100 wordt de onderlinge rangorde 
bepaald op grond van de tweede tijd van de betreffende rijders/sters. In alle overige situaties zal 
de eindtijd op 1/1000 seconde van doorslaggevende betekenis zijn, conform regelgeving ISU; 

 
1.8. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de SCL per sekse en per afstand over één aanwijsplaats 

beschikken en kan daarom één rijder (die in potentie een medaillekandidaat is) zowel vóór als 
na een (selectie)wedstrijd aanwijzen voor een internationale wedstrijd of internationaal 
kampioenschap; 

 
1.9. Selectiewedstrijden vinden bij voorkeur zo weinig mogelijk plaats en worden tijdig 

gecommuniceerd. Data en aanvangstijden van (selectie)wedstrijden zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen; 

 
1.10. De SCL streeft ernaar, mits het niveau voldoende is, alle beschikbare plaatsen in de 

onderhavige wedstrijden te bezetten, maar is niet verplicht voor een wedstrijd het maximum 
aantal deelnemers (incl. reserves) in te schrijven; 

 
1.11. De eerste reserve voor het EK en de WK’s maakt deel uit van de Nationale Selectie en  

wordt als zodanig ook als deelnemer aangemerkt; bij een World Cup maakt de reserve geen 
deel uit van de Nationale Selectie; 
 

1.12. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document voorzien, zal 
de SCL na overleg met de trainer(s) van de betrokken rijder(s) en een vertegenwoordiger van 
de atletenvereniging een advies formuleren. De directeur sport neemt na advisering door de 
SCL een besluit; 

 

                                                
1 Bij een ex aequo (eindtijd in 1/1000 sec.) kan de SCL een skate-off laten verrijden, indien de betrokken rijders nog in 
aanmerking komen voor maximaal één startpositie. 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. 

http://www.knsb.nl/reglementen


Selectienormen seizoen 2013/2014  KNSB 
  
   

4 

1.13. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt een evaluatie plaats over de gehanteerde 
selectienormen in overleg met betrokken trainers bij internationale wedstrijden, waarbij de 
rijders vertegenwoordigd worden door een vertegenwoordiger van de atletenvereniging en een 
actieve rijder; 

 
1.14. Indien een sporter het oneens is met een voordracht, kan de sporter bezwaar maken conform 

het reglement op de Bondsrechtspraak, juli 2013 (http://www.KNSB.nl/reglementen). 
 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden 
gelezen. 

 
 
 

2. MASS START 

 
Voor deelname aan de Mass Start gelden kwalificatienormen conform ISU Communication 1808. 
Deelnemers dienen te hebben voldaan aan minimaal één van de limiettijden, inclusief Salt Lake City en 
Calgary: 
 
    DAMES   HEREN 
     500 meter      40,00      36,20 
  1.000 meter   1.20,00   1.11,90 
  1.500 meter   2.03,00   1.51,00 
  3.000 meter   4.24,00           --- 
  5.000 meter   7.25,00    6.48,00 
10.000 meter           ---            13.40,00  
 
Een limiettijd is geldig als het verreden is in ISU wedstrijden, internationale wedstrijden (zie ISU  
Communication 1808) of Nationale Kampioenschappen, binnen de periode 1 juli 2012 en de deadline 
voor inschrijving van de betreffende World Cup. 
 
Deelnemers dienen te hebben voldaan aan minimaal één van de limiettijden, exclusief  Salt Lake City 
en Calgary: 
 
    DAMES   HEREN 
     500 meter      40,50      36,60 
  1.000 meter   1.21,00   1.12,80 
  1.500 meter   2.05,00   1.52,50 
  3.000 meter   4.28,00           --- 
  5.000 meter   7.32,00    6.52,00 
10.000 meter           ---            13.50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knsb.nl/reglementen
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3. ISU WORLD CUPS  

 

3.1. World Cup te Calgary (CAN)                       8-10 november 2013 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren),  
Team Pursuit 

 

 Deelnemers en reserves op de genoemde individuele afstanden worden geselecteerd op  
  grond van de uitslag van het KPN NK Afstanden (25/27 oktober 2013).  

 
De definitieve ploeg wordt uiterlijk op maandag 28 oktober 2013 bekend gemaakt. 
 

3.2. World Cup te Salt Lake City (USA)          15-17 november 2013 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren),  
Team Pursuit 
 

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cup in Calgary, 8-10 november 2013  
 

 

3.3. World Cup te Astana (KAZ)               29 november – 1 december 2013 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 5.000 meter (dames) en 10.000 meter (heren) 
 
500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter  

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cups in Calgary en Salt Lake City, met de 
volgende restrictie: de SCL kan besluiten maximaal twee rijders te vervangen indien zij bij de 
voorgaande World Cups geen top 12 klassering (daguitslag A- en B- groep) hebben gehaald en 
niet bij de beste 16 staan in het World Cup klassement. 

 
 

5.000 m (dames) en 10.000 m (heren)  

 Deelnemers en reserves op de betreffende afstanden worden geselecteerd op grond van de uitslag 
van het KPN NK Afstanden (25-27 oktober 2013).  

 
De definitieve ploeg voor de World Cup Astana wordt uiterlijk op dinsdag 19 november 2013 bekend 
gemaakt. De deelnemers voor de 5.000 meter dames en de 10.000 meter heren worden uiterlijk op 28 
oktober bekend gemaakt. 
 

3.4.     World Cup te Berlijn (GER)                 6-8 december 2013 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren),  
Team Pursuit 
 
500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter 

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cup in Astana, 29 november – 1 december 
2013.  

 
3.000 meter (dames), 5.000 meter (heren) 

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cups in Calgary en Salt Lake City, met de 
volgende restrictie: de SCL kan besluiten de 2 laagst geplaatste rijders van het World Cup 
klassement (na de World Cup in Salt Lake City) te vervangen, indien deze tijdens één van de 
voorafgaande World Cups zich niet bij de beste 12 (snelste tijd) heeft gereden of niet bij de beste 
16 staat in het World Cup klassement. 
 

De definitieve ploeg voor de World Cup Berlijn wordt uiterlijk op dinsdag 19 november 2013 bekend 
gemaakt.  
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3.5. World Cup te Inzell (GER)                             7-9 maart 2014 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren), Mass Start, 
Team Sprint  

 
500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren) 

 De beste 3 rijders uit het World Cup klassement, na de World Cup in Berlijn (6-8 dec. 2013); 

 De overige rijders worden geselecteerd op grond van de uitslag van het KNSB Kwalificatie 
Toernooi (26-30 dec. 2013). 
 

Mass Start 
Conform reglement ISU kwalificatienormen, deelname Mass Start (Communications 1808) 

 

 Beste rijder uit het KPN Marathon Cup klassement, na Marathon Cup 15, d.d. 22 februari 2014;  

 Beste rijder van het KPN NK Mass Start, d.d. 29-30 december 2013; 

 Overige rijder(s) en reserves worden door de SCL geselecteerd. 
 

Team Sprint (demonstratie onderdeel) 
 
De deelnemers aan de teamsprint zullen een dag voor de wedstrijd worden geselecteerd op grond van 
overleg tussen de coaches en de teammanager van de nationale selectie. 
 
De definitieve ploeg wordt uiterlijk op maandag 3 maart 2014 bekend gemaakt. 
 

3.6. World Cup Finale te Heerenveen (NED)                       14-16 maart 2014 

 
2 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren) 
Team Pursuit, Mass Start 
 
Conform reglement ISU kwalificatienormen, deelname World Cup Finale. 
 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames) en 5.000 meter (heren) 
 

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cup in Inzell, 7-9 maart 2014;  

 Overige rijders worden geselecteerd op grond van de World Cup ranking, na de World Cup in Inzell 
(7-9 maart 2014).   

 
Mass Start 
Conform reglement ISU kwalificatienormen, deelname Mass Start (Communications 1808) 

 

 Geselecteerd worden dezelfde rijders als voor de World Cup in Inzell, 7-9 maart 2014;  

 De overige rijders worden door de SLC geselecteerd. 
 
De definitieve ploeg wordt uiterlijk op maandag 3 maart 2014 bekend gemaakt. 
 

4. KPN NK Mass Start te Heerenveen                29-30 december 2013 

 
KPN NK Mass Start (dames / heren)   
Conform reglement ISU kwalificatienormen, deelname Mass Start (Communications 1808) 
 

 Beste 20 rijders van het KPN Marathon Cup klassement, na Marathon Cup 11, d.d. 21 
december 2013; 

 Langebaan rijders/sters op grond van: 
o Beste 8 rijders van 1.500 meter KPN NK Afstanden 
o Beste 8 rijders van 3.000 (dames)/5.000 (heren) meter KPN NK Afstanden 
o Beste 8 rijders van 5.000 (dames)/10.000 (heren) meter KPN NK Afstanden 

 De SCL kan maximaal 3 rijders toevoegen. 
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5.     EUROPEES KAMPIOENSCHAP ALLROUND te Hamar                               11-12 januari 2014 

 
Op grond van het ISU-reglement (rule 208, 5 c) bedraagt het aantal deelnemers voor het seizoen 
2013/2014 in totaal 4 voor de dames en 4 voor de heren. 
 

Deelname: 

 Beste 2 rijders uit een door de SCL op te maken puntenklassement van de 1.500 meter,  3.000 
meter (dames) en 5.000 meter (heren), gereden tijdens KKT; 

 De overige deelnemers en reserves worden door de SCL geselecteerd. 
 
 
De definitieve ploeg wordt uiterlijk op donderdag 2 januari 2014 bekend gemaakt. 
 

6. WERELDKAMPIOENSCHAP SPRINT te Nagano                    18-19 januari 2014 

 
Op grond van het ISU- Reglement (rule 208, 6) bedraagt het aantal deelnemers voor seizoen 
2013/2014 in totaal 4 voor de dames en 3 voor de heren. 
 

Deelname dames: 

 Beste 2 rijdsters uit een door de SCL op te maken puntenklassement van de snelste tijd van 
een 500 meter en 1.000 meter, gereden tijdens KNSB Kwalificatie Toernooi; 

 De overige deelnemers en reserve worden door de SCL geselecteerd. 
 

Deelname heren: 

 Beste 2 rijders uit een door de SCL op te maken puntenklassement van de snelste tijd van een 
500 meter en 1.000 meter, gereden tijdens KNSB Kwalificatie Toernooi; 

 De overige deelnemer en reserve wordt en door de SCL geselecteerd. 
 
 

De definitieve ploeg wordt uiterlijk op donderdag 2 januari 2014 bekend gemaakt. 
 

7. WERELDKAMPIOENSCHAP ALLROUND te Heerenveen                  22-23 maart 2014 

 
Op grond van het ISU-reglement (rule 208, 4) wordt het aantal deelnemers voor het seizoen 2013/2014 
bepaald door de einduitslag van het EK Allround in het betreffende seizoen. 
 
Deelname indien Nederland 4 deelnemers mag afvaardigen: 
 

 De beste 2 rijders in het eindklassement van het EK allround, mits bij de beste 3; 

 De Nederlands Kampioen Allround 2014;  

 De overige deelnemer(s) en reserves worden door de SCL geselecteerd. 
 
Deelname indien Nederland 3 deelnemers mag afvaardigen: 
 

 De beste rijder in het eindklassement van het EK allround, mits bij de beste 3; 

 De Nederlands Kampioen Allround 2014;  

 De overige deelnemer(s) en reserves worden door de SCL geselecteerd. 
 
De definitieve ploeg wordt uiterlijk op maandag 3 maart 2014 bekend gemaakt. 


