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Toelichting Wedstrijdkalender Gewest NH-U seizoen 2019 - 2020  
(versie: 20190813) 
- 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 

- Uitgenodigde rijders die niet reageren zullen hierover via de BC’s (trainers) geïnformeerd worden.  
De baan van de betreffende rijder bepaald sanctie. 

- Het Gewest (in geval van Gewestelijke pupillen A of jun C wedstrijd) maakt de wedstrijd aan en nodigt de 
rijders voor Gewestelijke Punten Wedstrijd uit; 

- Alleen rijders uit Gewest NH-U kunnen op een opengestelde Gewestelijke Punten Wedstrijd NH-U inschrijven;  

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

- Voor aantal wedstrijden zal Voorinschrijving Kandidaatstelling worden gehanteerd.  
Hiermee geeft rijder aan dat hij/zij aan een bepaalde wedstrijd mee wil doen en derhalve beschikbaar is voor 
die wedstrijd. Kandidaten voor Kandidaatstelling komen uit Vantagelijst voorafgaand aan een wedstrijd.  
Definitieve selectie voor die wedstrijd zal dan op een later tijdstip uit de aangemelde rijders plaatsvinden. 

- KNSB Wedstrijdtoelichtingen bestaan uit 4 niveaus.  
In volgorde: Internationaal, Landelijk, Regionaal en als laatste Gewestelijk.  
Dit document is de Gewestelijke versie 

Linkjes: 
- Internationale toelichtingen wedstrijden: ISU Speed Skating 

- Nationale toelichting selecties: KNSB Wedstrijd selectieprocedures 

- Regio ZW 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 selecties, waar Vantage tijden voor gebruikt worden, gelden Nederlandse tijden; 

4. Wanneer er over een Vantage selectie datum wordt gesproken dan is dat de datum waarop wedstijden  
vanaf 1 juli van dat seizoen t/m voorgaande dag van die datum zijn gereden.  
Dus met Vantage datum: 9 december worden de wedstrijden vanaf 1 juli t/m 8 december meegenomen! 

5. GTCL NH-U heeft voor de selectie van deelnemers aan Gewestelijke-, Regio- en/of Landelijke (Selectie) 
Wedstrijden, GEEN  mogelijkheid om gebruik te maken van AanWijsPlekken (AWP’s).  
( Zie: PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden 
seizoen 2019/2020, Hdstk 1: Algemeen, § 2 Aanwijsplaatsen, punt 10 ) 

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://isu.org/speed-skating/events/speed-skating-calendar
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijdkalenders
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Inschrijvingen Kandidaatstelling wedstrijden  
Voor een aantal wedstrijden voor jun A en ouder moet het Gewest NH-U of Regio ZW rijders voordragen. Om 
rijders te kunnen voordragen, zal er gebruik gemaakt worden van Inschrijvingen Kandidaatstelling.  
Rijders die aan een wedstrijd met voordracht willen meedoen, kunnen zich op zo’n wedstrijd aanmelden. Voor 
gewestelijke wedstrijden zullen deze Inschrijvingen Kandidaatstelling opengesteld worden op baan: Utrecht 

Maandag 28 oktober 2019,  
Inschrijvingen Kandidaatstelling Residentie Cup, junioren B en A 
- Voor de Residentie Cup kunnen dit seizoen 2 teams uit NH-U worden afgevaardigd.  

Dit zal een team met de best geklasseerde en aangemelde rijders uit Utrecht en een team met de best 
geklasseerde en aangemelde rijders uit Noord-Holland zijn; 

- Genodigde rijders uit het Gewest NH-U, die namens een Gewest afgevaardigd willen worden naar de 
Residentie Cup (9-10 november 2019), kunnen zich vanaf 28 oktober 2019 aanmelden voor: Residentie Cup. 
(Totaal 30 Genodigde rijders: Noord-Holland (banen AL, AM, HN en HA) en 20 genodigde rijders: Utrecht 
(baan: Utrecht). Alle kandidaten voor kandidaatstelling komen uit Vantagelijst van 28 okt ’19 

- Op 4 november 2019 zullen, uit de aangemelde rijders, 2 teams met de eerste (3 rijders en 2 reserve rijders) 
in rangorde van Vantage dd: 4-11-2019 worden voorgedragen om het Gewest NH-U op de Residentie Cup te 
vertegenwoordigen;  

- Inschrijvingen Kandidaatstelling Residentie Cup, junioren B en A is te vinden onder de baan: Utrecht. 

Let op: Residentie Cup (9-10 nov 2019) is tevens Selectiewedstrijd voor directe plaatsing NK jun Sprint / Lange 
afstanden, 14-15 december 2019.  

 Zie voor extra info Residentie Cup: Toelichting Regio ZW Wedstrijden   

Maandag 23 december 2019,  
Inschrijvingen Kandidaatstelling GrunoBokaal-Zilverenschaats, junioren A en ouder 

Rijders uit het Gewest NH-U, die namens het Gewest NH-U afgevaardigd willen worden naar de GrunoBokaal 
(11-12 januari 2020), kunnen zich vanaf 23 december 2019 kandidaat stellen voor: GrunoBokaal / Zilveren 
Schaats.   
(30 genodigde rijders komen uit Vantage d.d.23-12-2019, 1500/3000 (d), 1500/5000 (h) ) 
 

Op 30 december 2019 zullen, uit de aangemelde rijders, de eerste 3 rijders in rangorde van 
Vantage dd: 30 dec 2019 met de reserve rijders voorgedragen worden om het Gewest NH-U op de  
GrunoBokaal/Zilveren Schaats te vertegenwoordigen. 

Inschrijvingen Kandidaatstelling GrunoBokaal, junioren A en ouder is te vinden onder de baan: Utrecht 

Let op: Belang van deze wedstrijd:  
- Aantal plaatsten voor het NK Allround, 25-26 januari 2020:  11 min aantal geplaatsten World Cup 2019/2020 

(Criterium 1e 12 Vantage 1500/3000 (d), 1500/5000 (h) per 13 januari 2020) ; 
- Het gehele klassement telt mee voor plaatsing van het NK Allround.  

Zie voor extra plaatsingsinfo: 
Plaatsingsschema’s en selectieprocedures Nationale Langebaanwedstrijden voor senioren seizoen 2019-2020  

http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/
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Maandag 6 januari 2020,  
Voordracht vanuit de Regio ZW tbv Landelijke Selectie wedstrijden junioren  

Op maandag 6 januari 2020 dient Regio TC ZW zowel de direct geplaatsten voor NK jun Allround en  
NK jun Afstanden als rijders voor de Landelijke Selectie Wedstrijden voor te dragen.  

Voordrachten junioren C op basis uitslag Regio Selectie wedstrijd 4 januari 2020. 
Voordrachten junioren B op basis uitslag Regio Selectie wedstrijd 4/5 januari 2020. 
Er worden door junioren A geen Regio-Selectiewedstrijden gereden!  

Selectie op basis van Vantage dd: 6 jan 2019. De selecties voor NK AR en NK Afstanden zullen plaatsvinden vanuit 
de Regio ZW Vantage ranglijst.  

Zie toelichting: Regio ZW toelichting selecties. 

http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
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Gewestelijke Punten Wedstrijden Pupillen A en Junioren C 
Voor zowel de pupillen A als voor de junioren C zijn er 4 Punten Wedstrijden in de kalender opgenomen. 

Voor de wedstrijden gelden onderstaande regels: 
- BC’s dragen, minimaal 14 dagen voor de Punten Wedstrijd, hun pupillen A of junioren C rijders voor aan 

wedstrijdsecretariaat GTCL (2 maal 6, plus 2 maal 3 reserves).  
Voor GWK junioren C worden rijders op basis van rangorde Vantage uitgenodigd; 

- BC’s hebben de mogelijkheid om een talentvolle pupil B, als vervanger van een pupil A, voor te dragen;  
- Bij veel afmeldingen van voorgedragen rijders voor een Gewestelijke Punten Wedstrijd, zal de wedstrijd 

worden geopend voor: Openinschrijvingen.  
Dit wil niet zeggen dat deze rijders automatisch in de wedstrijd worden geplaatst!  
Openinschrijvingen geldt niet voor de GWK jun C; 

- Streven is om rijders 14 dagen voor aanvang wedstrijd uit te nodigen; 
- Bij afmeldingen van een baanrijder zal de eerste reserve rijders van die baan als deelnemer worden 

opgenomen. Zijn alle reserves reeds opgenomen dan zal de snelste reserve rijder van een van de overige 
banen aan de deelnemerslijst worden toegevoegd; 

- Volgorde voor toelating wedstrijd van open ingeschreven rijders wordt bepaald door ranglijst Vantage ten 
tijde sluiting deelnemerslijst (in de regel is dat één of twee dagen voor de wedstrijd); 

- ± 2 uur voor aanvang wedstrijd wordt, door de wedstrijd scheidsrechters, de startlijst gemaakt; 
- Rijders dienen zich minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd op de baan te hebben gemeld. Indien er 

30 minuten voor aanvang wedstrijd rijders zich niet gemeld hebben, zullen voor deze niet aangemelde 
rijders de wel aangemelde reserves worden opgeroepen.  
Deze reserves komen als eerste van de baan waarvan de rijder zich niet heeft aangemeld; 

- Wedstrijdsecretariaat van de GTCL is bevoegd om rijders bij te plaatsen; 
- Voor eindklassering in de Punten Wedstrijden zijn rijders niet verplicht om aan alle wedstrijd te hebben 

deelgenomen; 
- Voor elke gereden afstanden zijn er punten voor het Overall Klassement te verdienen  

(zie onderstaande tabel); 
- Stand Punten Wedstrijden worden gepubliceerd op de Gewestelijke site: Wedstrijd Klassement. 
- Voor de finale afstand zijn de te verdienen punten aangepast. 

- Puntentelling van de Klassering-Punten per wedstrijd: 
 

 

Klassering Punten Punten finale afstand Klassering Punten Punten finale afstand

1 25,1 36,1 17 6 14

2 22 32 18 5 13

3 20 29 19 4 12

4 19 27 20 3 11

5 18 26 21 2 10

6 17 25 22 1 9

7 16 24 23 8

8 15 23 24 7

9 14 22 25 6

10 13 21 26 5

11 12 20 27 4

12 11 19 28 3

13 10 18 29 2

14 9 17 30 1

15 8 16 31

16 7 15 32

Punten verdeling per afstand Punten verdeling per afstand

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

- Genodigden 
o Rijders die door de BC’s zijn voorgedragen.  

Deze zijn na het versturen van de uitnodigingen te zien op de Gewestelijke site onder de 
aangegeven wedstrijd met kopje: Genodigden  

- Deelnemers 
o Rijders worden gevraagd om binnen een bepaald termijn op de uitnodiging te reageren. Deze 

periode loopt tot aantal dagen voor de wedstrijd. Nadat de reaktie periode is gesloten, is het 
duidelijk wie de Deelnemers van de wedstrijd zijn. Deze lijst geeft dan ook duidelijkheid wie van 
de reserves reeds als Deelnemer aan de wedstrijd zijn opgenomen. 
Deelnemerslijsten zijn te zien op de gewestelijke site onder de aangegeven wedstrijd met kopje: 
Deelnemerslijst 

- Startlijst 
o ± 2 uur voor de wedstrijd maken de scheidsrechters van dienst aan de hand van de 

deelnemerslijsten, de startlijsten. Deze worden vervolgens op de baan gepubliceerd. Rijders die 
op de startlijst staan, dienen zich tot 30 minuten vooraf aan de wedstrijd, te melden. Dit melden 
zal in de regel gedaan worden door een paraaf op de startlijst, bij de jury-kamer, te plaatsen. 

o Rijders die zich niet tot 30 minuten voor de wedstrijd gemeld hebben, worden als afwezig 
beschouwd. De scheidsrechter zal deze ‘afwezige’ rijder, door een (gemelde) reserve rijder van 
dezelfde baan als de ‘afwezige’ rijder, vervangen.  
De speaker zal hierna de wijzigingen omroepen. 

- Open inschrijvingen 
o Als ± 1 week voor een wedstrijd blijkt dat er geen 32 deelnemers (inclusief reserve rijders) op de 

startlijst komen, zal de wedstrijd voor overige rijders uit gewest NH-U geopend worden.  
Rijders uit gewest NH-U kunnen zich dan, tot ± 2 uur voor de wedstrijd, voor die wedstrijd 
inschrijven. (Zij moeten dus ingeschreven hebben voordat de startlijst wordt gemaakt!) ; 

o Open-inschrijvers worden in volgorde van Vantage, dd sluitingsdatum aanmeldingen, aan de 
deelnemerslijst toegevoegd; 

o Open-inschrijvers die vervolgens niet op de startlijst komen te staan, zijn dan de reserves voor die 
wedstrijd. 

- Rijdersoverzichten op: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden 

o Er ligt helaas (nog) geen koppeling tussen het Uitnodigingssysteem en Inschrijven.Schaatsen.nl 
Dat houdt onder andere in dat het reserve-nummer van een rijder op Inschrijven.Schaatsen.nl kan 
afwijken van het reserve-nummer op de Gewestelijke site onder het kopje: Deelnemerslijst.  

(Overzicht van de Deelnemerslijsten zijn het meest actueel!) 

https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-
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Gewestelijke Pupillen A, Punten Wedstrijden 
Wedstijd overzicht 

Datum Plaats 
Aantal voorgedragen 

per baan 
Totaal aantal 
deelnemers 

Afstanden (m) Tijden (uur) 

9 nov Amsterdam 6 m en 6 j 
Totaal 32 meisjes en 

32 jongens 
100-100-300-300m 19:40 – 21:30 

21 dec Utrecht 6 m en 6 j 
Totaal 32 meisjes en 

32 jongens 
300 en 500 20:00 – 22:00 

11 jan Amsterdam 6 m en 6 j 
Totaal 32 meisjes en 

32 jongens 
500-700m 19:40 – 21:30 

23 feb Haarlem 6 m en 6 j 
Totaal 32 meisjes en 

32 jongens 
500-1000m 17:00 – 19:30 

- Aan de 30 voorgedragen rijders worden de 2 snelste reserves toegevoegd zodat er 32 rijders in de 
wedstrijd staan. De snelsten komen uit de ranglijst Vantage, 14 dagen voorafgaande aan de wedstrijd; 

- Na afloop van de 4e wedstrijd zal er een prijzenuitreiking zijn; 
- Puntenklassement wordt gepubliceerd op de gewestelijke site. Linkje: Stand Punten wedstrijd; 
- Deelnemerslijst (= aangemelde rijders) wedstrijd wordt na sluiting inschrijvingen gepubliceerd.  
- Scheidsrechters maken ± 2 uur voor de wedstrijd de startlijsten. Deze worden op de baan gepubliceerd. 

Reserves kunnen dan zien of zij in de wedstrijd zijn opgenomen. Indien rijders zich niet op tijd voor een 
wedstrijd melden, kunnen nog niet geplaatste reserves op de baan worden opgeroepen. 

Gewestelijke Junioren C, Punten Wedstrijden (inclusief  
Gewestelijk Kampioenschap) 
Wedstrijd overzicht 

Datum Plaats 
Aantal voorgedragen 
per baan 

Totaal aantal 
deelnemers 

Afstanden (m) Tijden (uur) 

2 nov Alkmaar 6 D en 6 H 
Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1000  ntb 

23 nov Hoorn 6 D en 6 H 
Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1500 ntb 

14 dec Haarlem 
Gewestelijk 
Kampioenschap 

Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1500 20:00 – 23:00 

29 feb Utrecht 6 D en 6 H 
Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1500 20:00 – 22:00 

- Aan de 30 voorgedragen rijders worden de 2 snelste reserves toegevoegd zodat er 32 rijders in de 
wedstrijd staan. De snelsten komen uit de ranglijst Vantage, 14 dagen voorafgaande aan de wedstrijd; 

- Geselecteerde rijders voor Gewestelijk Kampioenschap (14 dec ‘19) komen uit 
Vantage dd: 2 december 2019 (500-1500m);  

- Na afloop van de 4e wedstrijd zal er een prijzenuitreiking zijn; 
- Puntenklassement wordt gepubliceerd op de gewestelijke site. Linkje: Stand Punten wedstrijd; 
- Deelnemerslijst (= aangemelde rijders) wedstrijd wordt na sluiting inschrijvingen gepubliceerd; 
- Scheidsrechters maken ± 2 uur voor de wedstrijd de startlijsten. Deze worden op de baan gepubliceerd.  

Reserves kunnen dan zien of zij in de wedstrijd zijn opgenomen. Indien rijders zich niet op tijd voor een 
wedstrijd melden, kunnen nog niet geplaatste reserves op de baan worden opgeroepen. 

https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-
https://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan/wedstrijd-uitslagen-
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Zaterdag 14 december 2019 – Utrecht 
Gewestelijke Kampioenschap junioren C – Utrecht 

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

14 dec Haarlem 
Gewestelijke Kampioenschap 
Junioren C 

Totaal 32 meisjes en 
32 jongens 

500 en 1500  .. 

* Selectie op basis van Vantage d.d. 2 dec 2019 (500-1500m) 
* Het Gewestelijk Kampioenschap is tevens selectie voor: Regio Selectiewedstrijden NK junioren Allround,  

dat gepland staat op: 4 januari 2019 te Alkmaar 
Zie voor aantal af te vaardigen de verdeling: Toelichting Regio ZW wedstrijden 2019-2020  
(Laatste versie op: Selectienormen Regio ZW) 

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

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 

4-5 jan Breda – Den Haag Dames: 28 500 – 1500 -/- 3000  145.000 

4-5 jan Breda – Den Haag Heren: 24 500 – 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: 31-12-2019 de basis voor (aanvullende) selectie zijn.  

(Zie voor aantallen: Toelichting Regio ZW Wedstrijden 2019-2020 ) 

http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
http://knsbzuidwest.nl/selectienormen/
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Gewestelijke wedstrijden Junioren A 
Er zijn geen Gewestelijke wedstrijden voor junioren A in de kalender opgenomen. 
Seizoen 2019-2020 kunnen 2 teams vanuit gewest NH-U voor Residentie Cup worden ingeschreven. 
(Residentie Cup, 9 nov. ‘19, biedt mogelijkheid voor directie plaatsing NK Jun Sprint en 3km en selectie JWC 1) 

Landelijke selectie NK Jun Sprint en Lange Afstand Jun B en jun A 
Junioren B en junioren A starten op 30 november 2019 met Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint.  
Dit wordt op 1 december 2019 gevolgd door Landelijke selectie NK Jun lange afstanden 3000 m. 
 

Geschillen 
Ingeval er een geschil is tijdens een Gewestelijke (Punten) Wedstrijd, kan er contact opgenomen worden met de 
GTCL-Wedstrijd vertegenwoordiger die bij die Gewestelijke wedstrijd aanwezig is.  
Zie: Info bulletin van de wedstrijd wie voor die wedstrijd de GTCL-Wedstrijd vertegenwoordiger is. 

Ingeval er een geschil is tijdens een Regio Wedstrijd, kan er contact opgenomen worden met de 
Regio-wedstrijd vertegenwoordiger die bij die Regio-wedstrijd aanwezig is.  
Zie: Info bulletin van de wedstrijd wie voor die wedstrijd de Regio-vertegenwoordiger is. 

 


