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Kalender wedstrijden opgenomen in selectienormen 2022-2023 
 
Solorijden, paarrijden en ijsdansen 

Datum  Wedstrijd Locatie Belang 
Augustus 24-27 JGP1 (1L) Courchevel (FRA)  
Augustus 31-04 JGP2 (1L, 1P) Ostrava (CZE)  
September 07-11 JGP3 (1P) Riga (LAT)  
September 28-02 JGP5 (1L, 1P) Grenoble (FRA)  
Oktober 05-09 JGP6 (1L) Gdansk (POL)  
Oktober 12-16 JGP7 (1L) Egna (ITA)  
November 08-13 Ice Challenge Graz (AUT) Uitzending KNSB TeamNL 

Senioren en Junioren 
Kwalificatiemoment JWK 
Kwalificatiemoment EK en WK 

November 24-27 NRW Trophy  Dortmund (GER) Uitzending KNSB TeamNL 
Advanced Novice 

November Wk47/48 KNSB Cup 2 n.t.b. Kwalificatiemoment JWK 
December 07-10 Golden Spin Sisak (CRO) 

 
Kwalificatiemoment EK en WK 
Uitzending KNSB TeamNL 
Senioren 

December  16-18 Latvian Trophy Riga (LAT) Uitzending KNSB TeamNL 
Junioren 

Januari Wk1/2 KNSB Cup 3 n.t.b. Kwalificatiemoment JWK 
Januari 11-21 University Games Lake Placid (USA)  
Januari 21-28 EYOF Pontebba (ITA)  
Januari 23-28 EK Espoo (FIN)  
Februari 24-27 Challenge Cup Tilburg (NED) Kwalificatiemoment WK 

Nederlands Kampioenschap 
Februari 27-04 JWK Calgary (CAN)  
Maart 20-26 WK Saitama (JPN)  

 
 
Synchroonschaatsen 
 

Datum  Wedstrijd Locatie Belang 
november     
december     
januari 14-16 Lumière Cup Eindhoven - Nederland Kwalificatiemoment JWK en WK 
februari     
maart 17-19 JWK Innsbruck - Oostenrijk  
april 7-9 WK Hamilton - Canada  

 

 

 
1. Uitgangspunt 
 

1. Het selectiebeleid is er primair op gericht de kans op het winnen van medailles c.q. 
het behalen van de hoogst mogelijke klassering zo groot mogelijk te maken. 
Secundair het behalen van zoveel mogelijk startplaatsen voor de ISU 
kampioenschappen en ISU Junior Grand Prix in het seizoen 2023-2024. 
 



 

Mississippidreef 153 
3565 CE Utrecht 
Postbus 11084 
3505 BB Utrecht 
t 088-4892000 
m info@knsb.nl 
w KNSB.nl  

 

 
 
 
 
 
 
2. Proces 
 

1. Het opstellen van het selectiedocument en het samenstellen van de Nationale 
Selecties voor ISU kampioenschappen geschiedt door de Selectiecommissie 
Kunstrijden (SCK), conform het Algemeen Reglement van de KNSB, in het bijzonder 
hoofdstuk 3. 
 

2. Bij het opstellen van het selectiedocument maakt de SCK gebruik van de input van 
een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging, een vertegenwoordiger van de 
trainerscommissie en voor het synchroonschaatsen een vertegenwoordiger van de 
Commissie Synchroon van de KNSB, en belegt daartoe minimaal twee centrale 
overlegmomenten. 

 
3. De SCK zal de geselecteerde sporters en coaches schriftelijk (via e-mail) informeren.  

 
4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt er een evaluatie plaats over de gehanteerde 

selectieprocedure en het selectieproces met een vertegenwoordiger van de 
trainerscommissie, een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging, en een 
vertegenwoordiger van de Commissie Synchroon. 

 
 

 
3. Begrippenlijst  

 
ISU: International Skating Union, de internationale federatie waarbij de KNSB is aangesloten; 
 
Atletenvereniging (AV): vereniging die de belangen van schaatsers van de verschillende 
schaatsdisciplines binnen de KNSB (dat wil zeggen: langebaan, shorttrack, marathon, 
kunstrijden en inline skaten) die lid zijn van de AV, waarborgt; 
 
Selectiecommissie Kunstrijden (SCK): een door de Directeur Bestuurder benoemde 
commissie belast met het opstellen van het selectieproces en het selecteren van deelnemers 
en reserves voor deelname aan internationale wedstrijden en kampioenschappen, 
bestaande uit de Technisch Directeur (voorzitter), disciplinemanager kunstrijden en een 
inhoudsdeskundige;  
 
Geschillencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 27 Statuten KNSB en artikel 24 
KNSB Reglement op de Bondsrechtspraak; 
 
Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor 
selectiecriteria; 
 
IJS: ISU Judging System 
 
SP: Short Program (korte kür), ISU Rule 300 
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FS: Free Skating (vrije kür), ISU Rule 300 
 
RD: Rhythm Dance, ISU Rule 300 
 
FD: Free Dance, ISU Rule 300 
 
Rijder: Een deelnemer solorijden dames of heren, ofwel een paarrijpaar, ofwel een 
ijsdanspaar, ofwel een synchroonschaatsteam 
 
TES: Technical Elements score (ISU Communication 2488 of de vervanging daarvan) 
 
Totaalscore: de optelsom van de score van de SP en de score van de FS (of de RD en de 
FD) op één wedstrijd 
 
 
 
4. Algemene voorwaarden 

 
1. Indien een sporter in gebreke blijft omtrent het tijdig informeren van de SCK, zoals 

tijdig afmelden voor een wedstrijd, kunnen eventuele aan de KNSB in rekening 
gebrachte kosten worden verhaald.  
 

2. Sporters en coaches dienen kennis te hebben van het Nationaal Dopingreglement en 
van de (nationale en internationale) Dopingprocedures en onderwerpen zich hieraan. 

 
3. Sporters, coaches en eventuele overige begeleiders zijn te allen tijde gebonden aan 

de gedragscode(s) van de KNSB. 
 

4. De SCK streeft naar kostenoptimalisatie en kan hiertoe beslissen om de toewijzing 
van aangevraagde wedstrijden aan te passen. 

 
 
 

5. Selectievoorwaarden 
 

1. De onderstaande selectievoorwaarden zijn van toepassing op de gehele 
selectieprocedure, beschreven in dit document. 
 

2. De meest recente ISU-reglementen, ISU Communications en KNSB reglementen zijn 
van toepassing. 
 

3. Het opstellen van het selectiedocument en het samenstellen van de Nationale 
Selecties voor Junior Grand Prix en ISU kampioenschappen vindt plaats door de 
Selectiecommissie Kunstrijden (SCK), conform het Algemeen Reglement van de 
KNSB, in het bijzonder hoofdstuk 3. 

 
4. In uitzonderlijke gevallen, te beoordelen door de SCK, kan de SCK per discipline één 

rijder (paar) aanwijzen voor een internationale wedstrijd of een internationaal 
kampioenschap, waarbij de aangewezen rijder als eerste geselecteerd wordt voor de 
betreffende wedstrijd. 
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5. Coaches van geselecteerde rijders die geen gebruik maken 
van hun startrecht, dienen de betreffende rijders uiterlijk 48 uur 
voor de sluiting van de final entry (ISU) van de desbetreffende 
wedstrijd af te melden bij de SCK. Afmelden dient te gebeuren 
via een e-mail aan de SCK (SCK@knsb.nl).  

 
6. De SCK streeft ernaar, mits het niveau voldoende is (zie uitgangspunt 1.1.), alle 

beschikbare plaatsen in de wedstrijden opgenomen in de selectienormen beschreven 
in hoofdstuk 6 t/m 14, te bezetten, maar is niet verplicht voor een wedstrijd het 
maximum aantal deelnemers (incl. reserves) in te schrijven.   
 

7. De SCK behoudt zich het recht voor te toetsen of de aangewezen sporter in vorm is 
(zie ook art. 5.14) en indien dit niet het geval is, een geplande uitzending in te 
trekken.  
 

8. Indien de ISU wijzigingen doorvoert die van invloed zijn op de selectienormen, 
bijvoorbeeld door aanpassing van de minimum TES voor kampioenschappen, dan 
worden deze overgenomen.  
 

9. Indien er sprake is van een calamiteit die het presteren op een selectiemoment 
dusdanig beïnvloedt dat er door de SCK  rekening mee moet worden gehouden, dan 
dient de sporter tijdig een schriftelijke verklaring in te dienen bij de SCK.  
 

10. Ten aanzien van ziektes en blessures dient een medische verklaring te worden 
overgelegd door een van de onafhankelijke bondsartsen. 
 

11. Indien in een bepaalde selectieprocedure sporters zelf wedstrijden inbrengen, mogen 
deze ook verreden worden in een andere categorie dan waarvoor geselecteerd 
wordt, na goedkeuring van de SCK, tenzij staat vermeld dat dit niet mogelijk is. De 
kuren dienen qua inhoud gelijkwaardig te zijn aan die van de categorie waarin de 
sporter wil uitkomen. 
Voor de omrekening van de scores zullen de volgende wegingsfactoren worden 
toegepast op de totaalscore van de betreffende wedstrijd: 

a. Advanced Novice naar Junioren: factor 1.2 
b. Senioren naar Junioren: factor 0.9 
c. Junioren naar Senioren: factor 1.1 

 
12. Voor alle wedstrijden in dit document geldt dat deze verreden moeten worden 

conform de ISU-regels en dat er gejureerd moet worden met het IJS. Indien wordt 
afgeweken van de ISU-regels bepaalt de SCK of herberekening van de score 
mogelijk is en of de wedstrijd kan meetellen.  
 

13. Voor het inbrengen van eigen wedstrijden in een bepaalde selectieprocedure dienen 
de rijders uiterlijk op de dag van de aangegeven deadline een mail te sturen naar 
sck@knsb.nl. 
 

14. Rijders zijn verplicht videomateriaal in te sturen: M.u.v. de Junior Grand Prix (voor de 
specifieke procedure zie hoofdstuk 6) dienen alle rijders minimaal 4 weken voor hun 
eerstgeplande internationale wedstrijd een video-opname te sturen van een volledige 
run-through van hun SP en FS (resp. RD en FD voor ijsdansen) met als doel 
vormbehoud te tonen en de programma’s te controleren op reglementaire 
correctheid. Als alternatief voor het insturen van video’s kan de SCK (eventueel 
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aangevuld met officials) desgevraagd een training komen 
bezoeken of kan een nationale wedstrijd gelden. Zie bijlage 1 
waaraan inzendingen van videomateriaal moeten voldoen.  
 

 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de 
vrouwelijke vorm te worden gelezen en dit is tevens van toepassing op de discipline 
paarrijden en ijsdansen. 

 
 
 
6. ISU JUNIOR GRAND PRIX 2022-2023 (JGP) 
 
Op basis van het resultaat van het JWK 2022 is aan Nederland het volgende aantal 
startplaatsen voor de Junior Grand Prix serie 2022-2023 toegekend: 
 

a. 5 startplaatsen Dames op 5 verschillende JGP 
a.1. Rijders die in 2021-2022 de complete ISU TES hebben behaald voor het JWK, 

komen in aanmerking voor twee JGP’s in seizoen 2022-2023. Bij de dames 
betreft dit twee rijders. 

a.2. De rijder sub. a.1 met de hoogste Personal Best score,1 krijgt bij het toekennen 
van de JGP’s de prioriteit 1 en 3. De rijder sub 1. met de lagere Personal Best 
score, krijgt bij het toekennen van de JGP’s de prioriteit 2 en 4. 

a.3. Rijders die in 2021-2022 één gedeelte van de ISU TES hebben behaald voor het 
JWK, komen als tweede in aanmerking voor een JGP in seizoen 2022-2023. Dit 
betreft nul rijders.  

a.4. Van alle overige rijders maakt de SCK een ranking op basis van het totaal aantal 
punten TES voor het JWK dat zij in 2021-2022 tekort kwamen, mits dit tekort niet 
groter is dan 25%.2  

a.5. Voor de rijders sub. a.4 wordt op basis van ingediend videomateriaal een skate-
off gehouden welke bepalend is voor het toekennen van één startplek met  
prioriteit 5.  

a.6. Voor het invullen van de reserves worden in eerste instantie de rijders sub a.1 en 
a.3 aangewezen.  

a.7. Op basis van de ranking sub a.4 komen deze rijders in tweede instantie in 
aanmerking voor het invullen van de reserves. 
 

b. 2 startplaatsen Heren op 2 verschillende JGP 
b.1. Er zijn geen Heren die in aanmerking komen. 
 

c. 3 startplaatsen Paarrijden op 3 verschillende JGP 
c.1. Er is een Paarrijpaar beschikbaar dat in mei 2022 de ISU Clearance heeft 

gekregen. Dit paar bevindt zich in de opstartfase.  
c.2. Op basis van monitoring en in overleg met het Paar kan de SCK besluiten tot 

uitzending naar één of twee JGP.  
 

d. 2 startplaatsen IJsdansen op 2 verschillende JGP 
d.1. Er zijn geen IJsdansparen die in aanmerking komen. 

 
1 Bron: ISU Statistics, https://results.isu.org/isujsstat/pbswto.htm  
2 Bron: ISU Statistics, https://results.isu.org/isujsstat/tes/stswjustjun.htm  
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De SCK maakt op dinsdag 5 juli 2022 de voorlopige (deel)selectie 
bekend die door middel van videomateriaal vormbehoud moeten 
tonen.  
Zowel van de geselecteerde rijders als van de rijders onder punt a.6, 
a.7 en c.1 ontvangt de SCK uiterlijk maandag 25 juli een video-opname van: 

• Volledige run-through van Junioren SP en FS.  
Zie bijlage 1 waaraan inzendingen van videomateriaal moeten voldoen.  
 
De rijders die een of meerdere startplaatsen krijgen toegewezen, hebben de mogelijkheid 
een voorkeur voor één (of meerdere) van de wedstrijden aan te geven. Op volgorde van de 
in art, 6.a bepaalde prioriteit wordt bekeken of deze voorkeur gehonoreerd kan worden.  
 
De selectie wordt uiterlijk op maandag 1 augustus 2022 bekend gemaakt.   
 
 
 
7. ISU SENIOR GRAND PRIX 2022-2023 (SGP) 
 
Op basis van internationale wedstrijdresultaten en de ISU World Standings3, is het mogelijk 
dat rijders aangewezen worden voor de ISU Senior Grand Prix. Deze aanwijzing gebeurt op 
naam en is niet substitueerbaar. Het is uiteraard van belang dat de KNSB deze eventuele 
aanwijzing door de ISU benut, maar het is mogelijk dat de Senior Grand Prix wedstrijden 
samenvallen met door deze selectienormen voorziene andere wedstrijden.  
 
Hierbij geldt als algemene regel: Wanneer een wedstrijd, voorzien in deze selectienormen, 
plaatsvindt tussen een week voor en een week na de aanwijzing voor, en benutting van een 
Senior Grand Prix door een rijder, dan kan betrokken rijder deze Senior Grand Prix 
inbrengen voor kwalificatie voor een ISU kampioenschap in plaats van de voorziene andere 
wedstrijd. Voor deze voorziene andere wedstrijd wordt hij dan vrijgesteld van deelname.   
 
 
 
8.     ISU EUROPEES KAMPIOENSCHAP (EK) 

23 – 28 januari 2023 – Espoo, FIN 
 
Nederland beschikt over maximaal één startplaats in iedere discipline (Solorijden Dames, 
Solorijden Heren, Paarrijden, IJsdansen).  
 
Om voor uitzending in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan punt 1 en 2. Punt 3 is 
alleen van toepassing indien meerdere rijders hebben voldaan aan punt 1 en 2.  
 

1) ISU-vereiste, deadline: 31 december 2022 
Minimaal ISU TES4 (ISU Communication 2488): 
 
 
 

 
3 Bron: ISU World Standings, https://www.isu.org/figure-skating/entries-results/standings 
4 ISU Communication 2488. Indien de ISU na het uitbrengen van de selectienormen KNSB wijzigingen 
doorvoert, vervangen de nieuwe TES de TES in dit document genoemd. 



 

Mississippidreef 153 
3565 CE Utrecht 
Postbus 11084 
3505 BB Utrecht 
t 088-4892000 
m info@knsb.nl 
w KNSB.nl  

 

Evenement Kür Dames Heren Paren IJsdansen 
EK SP 25 28 25 28 
 FS 42 46 42 45 

 
2) Vormbehoud, deadline: 31 december 2022 

In 2022-2023 moet zijn voldaan aan de scores onder 1. 
 

3) Interne selectie. 
a. De sporter met de hoogste gemiddelde totaalscore (SP+FS) over twee van 

drie wedstrijden (seizoen 2022-2023), zal worden uitgezonden. Deze drie 
wedstrijden zijn de volgende: 

I. Ice Challenge Graz (8-13 november 2022, Graz (AUT)) of Senior 
Grand Prix 

II. 1 ISU Challenger naar keuze van de sporter uit seizoen 2022-2023, 
verreden voor 1 december 2022. Deze moet voor 1 oktober 2022 
gemeld worden bij de SCK 

III. ISU Challengers serie Golden Spin of Zagreb (7-10 december 2022, 
Zagreb (CRO)) 

De laagste score van wedstrijd I of II wordt buiten beschouwing gelaten bij het 
berekenen van het gemiddelde. Bij een gelijke gemiddelde totaalscore over de 
wedstrijden zal de hoogste score bij Golden Spin of Zagreb doorslaggevend 
zijn.  

 
De selectie wordt uiterlijk op maandag 20 december 2022 bekend gemaakt. 
 
 
 
9.    ISU WERELDKAMPIOENSCHAP   
 20 – 25 maart 2023 – Saitama, JPN 

 
Nederland beschikt over maximaal één startplaats in de disciplines Solorijden Dames, 
Solorijden Heren, en IJsdansen, en over maximaal twee startplaatsen in de discipline 
Paarrijden. 
 
Om voor uitzending in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan punt 1 en 2. Punt 3 is 
alleen van toepassing indien meerdere rijders hebben voldaan aan punt 1 en 2. 
 

1) ISU-vereiste, deadline: 26 februari 2023 
Minimaal ISU TES5 (ISU Communication 2488) 

 
Evenement Kür Dames Heren Paren IJsdansen 
WK SP 32 34 29 33 
 FS 53 64 46 49 

 
2) Vormbehoud, deadline: 26 februari 2023 

In 2022-2023 moet zijn voldaan aan de scores onder 1. 
 

3) Interne selectie. 

 
5 Communication 2395. Indien de ISU na het uitbrengen van de selectienormen KNSB wijzigingen 
doorvoert, vervangen de nieuwe TES de TES in dit document genoemd. 
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a) De sporter met de hoogste gemiddelde totaalscore over 
vier van vijf wedstrijden (seizoen 2022-2023), waarbij de 
Challenge Cup twee keer meeweegt, zal worden 
uitgezonden. Deze vijf wedstrijden zijn de volgende: 

I. ISU-wedstrijd (eigen inbreng), deadline: 20 februari 
2023   

II. Een tweede ISU-wedstrijd (eigen inbreng), deadline: 20 februari 2023  
III. Ice Challenge Graz (8-13 november 2022, Graz (AUT)) of Senior Grand 

Prix. Alle rijders dienen in deze wedstrijd in de categorie Senioren te 
starten. 

IV. ISU Challengers serie Golden Spin of Zagreb (7-10 december 2022, 
Zagreb (CRO)). Alle rijders dienen in deze wedstrijd in de categorie 
Senioren te starten.  

V. Challenge Cup 2023  (23 – 26 februari 2023, Tilburg (NED)). Alle rijders 
dienen in deze wedstrijd in de categorie Senioren te starten.  

De laagste score van wedstrijd I, II, III of IV wordt buiten beschouwing gelaten bij 
het berekenen van het gemiddelde. Bij een gelijke gemiddelde totaalscore over 
de wedstrijden zal de hoogste score bij de Challenge Cup doorslaggevend zijn.  
 

De selectie wordt uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bekend gemaakt. 
  
 
 
10.    ISU WERELDKAMPIOENSCHAP Junioren 
 27 februari – 4 maart 2023 – Calgary, CAN 

 
Nederland beschikt over maximaal één startplaats in iedere discipline (Solorijden Dames, 
Solorijden Heren, Paarrijden, IJsdansen).  
 
Om voor uitzending in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan punt 1 en 2. Punt 3 is 
alleen van toepassing indien meerdere rijders hebben voldaan aan punt 1 en 2. 
 

1) ISU-vereiste, deadline: 3 februari 2023 
Minimaal ISU TES6 (behaald in seizoen 2021-2022 of seizoen 2022-2023) (ISU 
Communication 2488)  

 
Evenement Kür Dames Heren Paren IJsdansen 
JWK SP 25 25 23 24 
 FS 40 44 34 38 

 
2) Vormbehoud, deadline: 5 februari 2023 

In seizoen 2022-2023 moet zijn voldaan aan de scores onder 1. 
 

3) Interne selectie. 
De sporter met de hoogste gemiddelde totaalscore (SP+FS) over drie van vier 
wedstrijden (seizoen 2022-2023, KNSB deadline 5 februari 2023) wordt uitgezonden: 
1) ISU wedstrijd (eigen inbreng) Deadline: 5 februari 2023. 
2) Een tweede ISU wedstrijd (eigen inbreng), verreden in de periode 1 januari 2023 

– 5 februari 2023. Deadline: 5 februari 2023. 

 
6 Idem als onder 1 en 2 
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3) KNSB Cup 2 (ntb – november 2022). Tijdens deze 
wedstrijd dienen alle rijders in de categorie Junioren te 
starten.  

4) KNSB Cup 3 (ntb – januari 2023). Tijdens deze wedstrijd 
dienen alle rijders in de categorie Junioren te starten. 

 
De laagste score van wedstrijd 1, 2, 3 of 4 wordt buiten beschouwing gelaten bij het 
berekenen van het gemiddelde. Bij gelijke score is de hoogste totaalscore op KNSB 
Cup 3 doorslaggevend.  

 
De selectie wordt uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bekend gemaakt. 
 
 
 
11.    University Games 
 12 – 22 januari 2023 – Lake Placid, USA 
 
Nader in te vullen. 
 
De selectie wordt uiterlijk 10 november bekend gemaakt. 
 
 
 
12.    European Youth Olympic Festival  
 21 – 28 januari 2023 – Pontebba, ITA 
 
Nederland beschikt over maximaal één startplaats in de discipline Solorijden Dames en 
Solorijden Heren. Leeftijdseis: geboren tussen 1 juli 2006 en 30 juni 2008. 
 
Interne selectie. 
De sporter met de hoogste gemiddelde totaalscore (SP+FS) over drie wedstrijden (seizoen 
2022-2023, KNSB deadline 1 januari 2023) onder eigen inbreng wordt uitgezonden: 

1) Minimaal 1 ISU wedstrijd (eigen inbreng) verreden in de periode 1 september 2022 – 
1 januari 2023. Deadline: 1 januari 2023. Tijdens deze wedstrijd dienen alle rijders in 
de categorie Junioren te starten.  

2) KNSB Cup 2 (ntb – november 2022). Tijdens deze wedstrijd dienen alle rijders in de 
categorie Junioren te starten.  

3) Een nationale of internationale wedstrijd onder eigen inbreng verreden in de periode 
1 september 2022 – 1 januari 2023. Tijdens deze wedstrijd dienen alle rijders in de 
categorie Junioren te starten. 

 
Bij gelijke score is de hoogste totaalscore op KNSB Cup 2 doorslaggevend.  

 
De selectie wordt uiterlijk 1 januari 2023 bekend gemaakt. 
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13. Overige uitzendingen solorijden, paarrijden en ijsdansen 
 
 
 
13.1. Ice Challenge  
 8 – 13 november 2022 – Graz, AUT 
 
Een Nederlands team van Senioren en Junioren (alle disciplines) zal door de KNSB worden 
uitgezonden naar de Ice Challenge. De KNSB plant 1-3 Senioren en minimaal 3 Junioren uit 
te zenden. Op basis van de volgende criteria stelt de SCK de selectie samen. Deadline: 16 
oktober 2022. 
 
Senioren: 

1. De sporter is minimaal in het bezit van één van beide ISU TES (SP/RD of FS/FD) 
voor het EK 2023; 

2. Indien meer sporters hebben voldaan aan punt 1 dan het aantal beschikbare 
startplaatsen, is de ranking van de hoogste totaalscore op een wedstrijd uit 
seizoen 2022-2023 bepalend.  

Junioren: 
1. De rijder heeft minimaal 22.00 TES in de korte kür en 35.00 TES in de vrije kür in 

seizoen 2021-2022 of 2022-2023 behaald.  
2. Indien meer rijders hebben voldaan aan punt 1 dan het aantal beschikbare 

startplaatsen, is de ranking van de hoogste totaalscore op een wedstrijd uit 
seizoen 2022-2023 bepalend.  

 
De selectie wordt uiterlijk 17 oktober 2022 bekend gemaakt. 
 
 
 
13.2. Latvian Trophy 
 16 – 18 december 2022 – Riga, LAT 
 
Een Nederlands team van Junioren dames en Advanced Novice (alle disciplines) zal door de 
KNSB worden uitgezonden naar de Latvian Trophy. De KNSB plant minimaal 3 Junioren en 
minimaal 3 Advanced Novice uit te zenden. Op basis van de volgende criteria stelt de SCK 
de selectie samen. Deadline: 1 november 2022. 
 
Junioren: 

1. De rijder is in het bezit van één van beide ISU TES voor het JWK 2023 (SP/RD of 
FS/FD) óf heeft op een wedstrijd in seizoen 2022-2023 één van beide TES behaald.  

2. Indien meer rijders hebben voldaan aan punt 1 dan het aantal beschikbare 
startplaatsen, is de ranking van de hoogste totaalscore op een wedstrijd uit seizoen 
2022-2023 bepalend.  

 
 
Advanced Novice: 
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1. Op basis van de verreden wedstrijden in de categorie 
Advanced Novice in 2022-2023 wordt een ranking bepaald op 
basis van de hoogst behaalde totaalscores. De 
hoogstgeplaatste drie rijders op deze ranking lijst komen voor 
uitzending in aanmerking. 

 
De selectie wordt uiterlijk 1 december 2022 bekend gemaakt. 
 
 
 
13.3. Golden Spin of Zagreb 
  7 – 11 December 2022 – Zagreb, CRO 
 
Een Nederlands team van Senioren (alle disciplines) zal door de KNSB worden uitgezonden 
naar de Golden Spin of Zagreb. De KNSB plant minimaal 1 en maximaal 3 Senioren per 
discipline uit te zenden. Op basis van de volgende criteria stelt de SCK de selectie samen. 
Deadline: 10 november 2022. 
 

1. De sporter is minimaal in het bezit van één van beide ISU TES (SP/RD of FS/FD) 
voor het EK 2023; de andere TES dient, in het geval dat slechts één TES in bezit 
is, behaald te zijn op een wedstrijd in seizoen 2022-2023.  

2. Indien meer sporters hebben voldaan aan punt 1, is de ranking van de hoogste 
totaalscore op een wedstrijd uit seizoen 2022-2023 bepalend voor de uitzending.  

 
De selectie wordt uiterlijk 10 november 2022 bekend gemaakt. 
 
 
 
14. Synchroonschaatsen: WK en WK Junioren  
 
Voor deelname aan het Wereldkampioenschap 2023 en het Junioren Wereldkampioenschap 
2023 in de discipline Synchroonschaatsen zijn de volgende normen vastgesteld. 7 
 
Evenement  Kür  Synchroonschaatsen  
JWK*  SP+FS  77  
WK**  SP+FS  90  

* Deze score kan alleen worden behaald in de categorie Junioren, op één of meerdere ISU-wedstrijden. Het is 
niet verplicht de totaalscore (SP+FS) in dezelfde wedstrijd te behalen, wel dienen beide scores (SP en FS) op 
een ISU-wedstrijd te zijn behaald.  
** Deze score kan alleen worden behaald in de categorie Senioren, op één of meerdere ISU-wedstrijden. Het is 
niet verplicht de totaalscore (SP + FS) in dezelfde wedstrijd te behalen, wel dienen beide scores (SP en FS) op 
een ISU-wedstrijd te zijn behaald. 
 
De normen dienen behaald te zijn vóór 14 februari 2023 (Junioren) respectievelijk 7 maart 
2023 (Senioren). Indien meerdere teams hebben voldaan aan de eis, wordt gekeken naar de 
resultaten van de volgende internationale wedstrijden, vermeld op de kalender van de ISU: 
 
 
 
Senioren 

 
7 I.o.m. Commissie SyS vast te stellen 
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1. Mozart Cup (Challenger), 19-21 januari 2023, Salzburg, AUT 
2. French Cup, 3-5 februari 2023, Rouen, FRA  
3. Spring Cup (Challenger), 17-19 februari 2023, Sesto San 

Giovanni, ITA 
 
Junioren 

1. Lumière Cup, 8-11 december 2022, Eindhoven 
2. Britannia Cup, 14-15 januari 2023, Nottingham, GBR 
3. Hevelius Cup, 9-11 februari 2023, Gdansk, POL 

 
 
Hierbij geldt dat het team met het hoogste puntentotaal, gemeten over de beste SP van deze 
wedstrijden en de beste FS van deze wedstrijden, wordt uitgezonden. Mocht de totaalscore 
exact gelijk zijn, dan wordt het team uitgezonden dat de beste vrije kür (hoogste score FS) 
heeft gereden, gemeten over deze twee of drie wedstrijden.  
 
De wedstrijden worden door de Junioren en Senioren teams in onderling overleg bepaald en 
door de commissie synchroonschaatsen voorgelegd aan de SCK vóór 1 oktober 2022. Indien 
er geen overeenstemming wordt bereikt adviseert de commissie synchroon aan de SCK 
waarna de SCK de wedstrijden vaststelt.  
 
Uitzending van de teams naar het WK(J) en deelname aan de internationale wedstrijden voor 
kwalificatie en selectie komen volledig voor rekening van de teams. 
 
 
 
15. CALAMITEITEN 
 
Indien een of meerdere wedstrijden door een calamiteit (zoals Covid-19) geen doorgang 
kunnen vinden, kan dit tot gevolg hebben dat de hierboven vastgelegde selectieprocedure 
niet of niet volledig toegepast kan worden. In dat geval is de SCK exclusief bevoegd om de 
rangorde, de aanwijsplek(ken) en de definitieve selectie te bepalen. 
 
 
 
16. ONVOORZIENE SITUATIES EN GESCHILLENCOMMISSIE 
 

1. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn 
voorzien, zal de SCK na overleg met de coach(es) van de betrokken rijder(s) en een 
vertegenwoordiger van de Atletenvereniging, een bindend besluit nemen; 
 

2. Indien een rijder het oneens is met een voordracht, kan hij dit aanhangig maken bij 
de geschillencommissie, conform het actuele KNSB reglement op de 
Bondsrechtspraak (http://www.KNSB.nl/reglementen). 
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Bijlage 1 Eisen videomateriaal 
 
Ingestuurd videomateriaal dient aan de volgende eisen te voldoen: 

- Een volledige korte kür (of Rhythm Dance) en een volledige 
vrije kür (of Free Dance) welke in seizoen 2022-2023 gereden 
gaat worden in de categorie waarvoor videomateriaal wordt ingestuurd; 

- Eventueel genoemde technische elementen of andere vereisten zijn verwerkt in de 
küren; 

- De opname van de kür mag niet bewerkt zijn, d.w.z. in één stuk opgenomen zonder 
knippen, plakken, editen.  

- Filmen in Landscape modus (horizontaal), wide angle/screen; 
- Gebruik zoom-functionaliteit om de rijder tijdens de hele kür goed in beeld te hebben, 

ook de voeten/schaatsen;  
- Tijdens de elementen de camera zo min mogelijk bewegen; 
- Plaats van de camera: in het midden van de lange zijde van de ijsbaan; 
- Vanaf de boarding filmen, niet op het ijs meerijden; 
- Zorg voor een schone lens tijdens de opname; 
- Zorg ervoor dat de muziek goed hoorbaar is aangezien bij het beoordelen van de 

GOE de juryleden de muziek moeten kunnen horen; 
- Indien de opname met een telefoon wordt gemaakt, zorg dat deze in de Flight-modus 

staat; 
- Zorg voor voldoende licht op de ijsbaan tijdens de opname (LUX 1500 bij voorkeur); 
- Rijder of coach neemt datum en tijd op en laat deze aan begin van de video zien; 
- Resolutie minimaal 720p.; 
- MP4 formaat. 


