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1. Algemeen Reglement 
 

Ingediend door:   Pieter Clausing, manager Sportparticipatie KNSB 
 
Onderwerp:   Wijzigingsvoorstel inzake het benoemen van een sectiebestuur. 
 
Akkoord:   Sectievoorzitters LB en KR (19 december 2016) 
     Reglementencommissie (13 mei 2016) 
     Bestuurder/MT (5 september 2017) 
     Raad van Toezicht (6 september 2017) 
     Ledenraad (30 september 2017) 
 
Aanleiding 
Bij het kiezen van een sectiebestuur is in de reglementen bepaald dat de stemverhoudingen zijn 
gebaseerd op het aantal licentiehouders dat in een gewest de betreffende discipline beoefent 
(Algemeen Reglement KNSB artikel 10 lid2). Sinds de wijzigingen in het wedstrijdlicentiestelsel in 
2014 ontvangt een licentiehouder een wedstrijdlicentie die geldig is voor alle disciplines. Er kan op 
basis van de uitgifte van wedstrijdlicenties niet meer worden afgeleid hoeveel sporters een bepaalde 
discipline beoefenen binnen het gewest. Dat betekent dat de regels moeten worden aangepast. 
 
De wijze waarop sectiebesturen worden gekozen verschilt per discipline en is mede afhankelijk van de 
wijze waarop de achterban vertegenwoordigd is op de plenaire vergaderingen van de sectie. Voor 
langebaan en marathon is dat bijvoorbeeld via de GTC’s uit de gewesten. Bij kunstrijden en shorttrack 
zijn dat de verenigingen. Doel is steeds dat er een competent én door de achterban gedragen 
sectiebestuur komt. In de praktijk wordt er zelden tot nooit gestemd over voorgedragen kandidaten, 
toch is het noodzakelijk om de procedure in het algemeen reglement vast te leggen.    
 
In een overleg met de voorzitter van de Reglementencommissie, vertegenwoordigers van de secties 
Langebaan en Kunstrijden en vertegenwoordigers van het Bondsbureau is gekeken of we tot een 
pragmatische en passende oplossing konden komen die recht doet aan bovengenoemde punten. Dit 
voorstel is voorgelegd en besproken met alle secties. Alle secties hebben in de vergadering van 19 
december 2016 aangegeven dit voorstel te steunen.  
 

Doorgehaalde tekst wordt verwijderd 

Onderstreept: tekst wordt toegevoegd 
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Wijzigingsvoorstel artikel 10 lid 2:  

 

“Leden van sectiebesturen worden benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 en artikel 16 lid 4 

van de statuten. De bindende voordracht, door de gezamenlijke GTC's, Technische commissies (TC's),of 

verenigingen (bij schoonrijden door de landelijke vereniging van schoonrijden, LVS) dan wel een andere vorm 

van achterban die voor een sectie is overeengekomen, komt in het algemeen tot stand in een vergadering van de 

GTC's, TC, verenigingen of LVS  waarbij het aantal per GTC, TC, verenigingen of LVS uit te brengen stemmen 

gelijk is aan het aantal licentiehouders dat in dat gewest hun sport beoefenen binnen de betrokken sectie. De 

bestuursleden worden vervolgens -op basis van een bindende voordracht- benoemd door de directeur bestuurder. 

a). De secties stellen vast wie in de gezamenlijke vergaderingen de achterban vertegenwoordigen. Dat 

kunnen GTC's zijn, de verenigingen, dan wel een andere vorm van vertegenwoordiging die door de secties 

is overeengekomen. 

b). In de sectievergadering met deze achterban komt de bindende voordracht voor de leden van een 

sectiebestuur tot stand.  

c). Indien er gestemd wordt om de voordracht te bepalen dan gelden daarbij de volgende regels: 

1. Indien de achterban ter vergadering vertegenwoordigd is door de verenigingen of door personen 

zoals bij de LVS, dan wordt er hoofdelijk gestemd. Iedere aanwezige vereniging heeft daarbij 1 

stem. 

2. Indien de achterban wordt vertegenwoordigd door een GTC of TC per Gewest, dan heeft elke 

aanwezige GTC een van te voren vastgesteld aantal stemmen. De stemverhouding is dan afhankelijk 

van de grootte van het gewest en is gelijk aan de stemverhouding die in de Ledenraad wordt 

gehanteerd.  

De bestuursleden worden vervolgens -op basis van een bindende voordracht- benoemd door de directeur 

bestuurder.”  
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2. Specifieke bepalingen Schoonrijden 

 

Ingediend door: Sectiebestuur Schoonrijden (22 mei 2017) 
 
Akkoord:  Reglementencommissie (13 mei 2016) 
    Bestuurder/MT (5 september 2017) 
    Raad van Toezicht (6 september 2017) 
    Ledenraad (30 september 2017) 
 

Doorgehaalde tekst: wordt verwijderd 

Onderstreept: tekst:   wordt toegevoegd 

 

 
Wijzigingsvoorstellen voor de artikelen 603, 604 en 609. 

Artikel 603: 

Soorten wedstrijden: 

1. De wedstrijden in het schoonrijden omvatten: 

a. Wedstrijden voor dames en heren (solorijden) en 

b. Wedstrijden voor paren (dame met heer) 

c. Wedstrijden formatierijden voor teams (6 rijders/rijdsters) 

 

2. De wedstrijden voor paren worden gereden in drie zogenaamde figuren: 

a. Figuur A: naast elkaar “hand aan hand”; heer links, dame rechts 

b. Figuur B: naast elkaar “gekruist”; heer links, dame rechts en 

c. Figuur C: achter elkaar “opgelegd rijden”; dame voor en heer achter 

 

3. De wedstrijden formatierijden worden gereden in 4 formaties/figuren. Aan het begin van 

ieder seizoen bepaalt het sectiebestuur, zo mogelijk na overleg met trainers en juryleden, 

de figuren/formaties die in dat seizoen gereden zullen worden.  

 

4. Voor het rijden in paren en het formatie-rijden gelden dezelfde regels als voor het solorijden 

(zie artikel 602). Bovendien moet het paar/ team een “eenheid” vormen, d.w.z. dat de 

uitvoering van alle elementen van het rijden gelijk moet zijn. 

 

5. Extra aandachtspunten bij het paarrijden zijn: 

a. Figuur A: 

dame en heer moeten gedurende de rit precies naast elkaar en steeds op gelijke afstand van 

elkaar blijven. 

de rechterhand van de heer en de linkerhand van de dame houden elkaar vast op 

schouderhoogte, waarbij de armen gebogen zijn. Bij verschil in lengte mag dit op 

schouderhoogte van de kleinste rijder/ster 

b. Figuur B: 

dame en heer moeten gedurende de rit precies naast elkaar en steeds op gelijke afstand van 

elkaar blijven. 
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de linkerhanden van beiden houden elkaar vast ter hoogte van de linkerschouder van de heer en 

de rechterhanden houden elkaar vast ter hoogte van de taille in de rechterzijde of achter op de 

rug van de dame 

c.  Figuur C: 

de heer dient alle bewegingen van de voor hem rijdende dame nauwkeurig te  volgen, 

zodat het paar een eenheid vormt 

de rechterhanden van beiden houden elkaar vast op het midden van de rug van de dame ter 

hoogte van haar taille. 

de linkerarmen worden, als bij het solorijden, los en ongedwongen naast het lichaam 

gehouden. 

 

6. Extra aandachtspunten bij het formatie-rijden zijn: 

a.  Een team bestaat uit 6 rijders waarbij maximaal drie toprijders (zie art 604.11) 

mogen worden opgesteld. 

b.  Er wordt per wedstrijd gereden in 4 verschillende formaties/ figuren, te weten: 

• Figuur 1: het Blok 

De rijders dienen, in de rijrichting van de baan gezien, recht achter elkaar te 

rijden, waarbij de stok parallel aan de zijkanten van de baan worden 

gehouden en de afzet door alle drie de koppels gelijktijdig dient te geschieden. 

• Figuur 2: Synchroon rijden 

De drie koppels rijden op gelijke afstand van elkaar en dienen deze afstand 

tijdens de gehele rit te behouden. 

 De koppels dienen, in de rijrichting van de baan gezien, recht achter elkaar te 

rijden, waarbij de stokken parallel aan de zijkanten van de baan worden 

gehouden en de afzet door alle drie de koppels gelijktijdig dient te geschieden. 

 Figuur 3: Weven 

De drie koppels rijden op gelijke afstand van elkaar en dienen deze afstand 

tijdens de gehele rit te behouden. 

Het voorste en achterste koppel dienen, in de rijrichting van de baan gezien, 

recht achter elkaar te rijden waarbij de stokken parallel aan de zijkanten van 

de baan worden gehouden en de afzet door alle drie de koppels gelijktijdig 

dient te geschieden. 

Het middelste koppel rijdt contra aan de beweging van het voorste en 

achterste koppel, d.w.z. als het voorste en achterste koppel afzet aan de 

rechterzijde van de baan, het middelste koppel aan de linkerzijde van de baan 

afzet. 

 Figuur 4: de Koets 

Bij elk koppel rijdt zo mogelijk de dame voorop. 

De linkerhanden van het linkse paar en de rechterhanden van het rechtse 

paar houden elkaar vast op het midden van de rug van de dame of voorste 

rijder ter hoogte van de taille. 

De stokken dienen op gelijke afstand van elkaar te worden gehouden.  

De rijders dienen, in de rijrichting van de baan gezien, recht achter elkaar te 

rijden, waarbij de stokken parallel aan de zijkanten van de baan worden 

gehouden. 

De drie koppels dienen haaks op de rijrichting 1 lijn te vormen.  
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Artikel 604 

 

 Indeling in klassen 

 

1. De indeling in klassen voor de wedstrijden zijn de volgende:  

 Dames: Hoofdklasse klasse A    

 Heren: Hoofdklasse klasse A  

 Paren: Hoofdklasse klasse A  

 Formatie-rijden: Combinatie van beide klassen 

 

2. Voor deelname aan wedstrijden is een wedstrijdlicentie vereist. 

 

3. De Hoofdklasse en A-Klasse kennen geen vaste omvang Het sectiebestuur zal op basis van het 

gemiddeld aantal rijders per wedstrijd in het voorgaande seizoen de omvang van beide 

klassen vaststellen, waarbij de hoofdklasse uit ten minste 8 dames en 8 heren moet bestaan. 

 De beginnende wedstrijdrijder wordt ingedeeld in de klasse A. 

 

4. Na afloop van het seizoen zal voor alle klassen een klassement worden opgemaakt dat bepalend is 

voor de promotie-degradatie-regeling. De te behalen punten voor het klassement worden als volgt 

verkregen: 

a. De winnaar van een wedstrijd krijgt het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers 

in zijn klasse. 

De rijder die als tweede eindigt een punt minder, enzovoorts, de laatst eindigende rijder krijgt 1 punt. 

b. De plaats in het klassement wordt na afloop van het seizoen bepaald door de som van het aantal 

behaalde punten. Wanneer aan meer dan 3 wedstrijden is deelgenomen zullen de resultaten van 

de beste 4 gelden. 

c. De rijder met het hoogste aantal punten is de best geklasseerde, de volgende de nummer twee, 

enzovoorts. 

 

5. De promotie-degradatie-regeling bepaalt dat: 

a. 25% van het gemiddeld wedstrijdveld van A-klasse met het hoogst aantal behaalde 

wedstrijdpunten, promoveert na afloop van het seizoen naar de eerstvolgende hogere klasse. 

b. 25% van het gemiddeld wedstrijdveld van de Hoofdklasse met het laagst aantal behaalde 

wedstrijdpunten, degradeert na afloop van het seizoen naar de eerstvolgende lagere klasse. 

c. Voor zowel promoveren als degraderen geldt: Als 25% geen geheel getal is, wordt tot 0,5 

naar beneden en bij 0,5 en hoger naar boven afgerond. 

d. Sinds de invoering van wedstrijddaglicenties kan de grootte van de klassen sterk 

verschillen van het aantal deelnemers per wedstrijd. Het sectiebestuur zal aan het eind van 

het seizoen bepalen of het percentage promoveren/degraderen berekend wordt over de 

totale omvang van de klasse of het gemiddeld aantal rijders per wedstrijd (gemiddeld 

wedstrijdveld) in dat seizoen. 

 

6. Een rijder kan op eigen verzoek door het sectiebestuur teruggeplaatst worden naar de eerstvolgende 

lagere klasse, mits dit verzoek schriftelijk en gemotiveerd wordt ingediend voor het begin van het 

seizoen. 
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7. Is een paar samengesteld uit rijders die solo in verschillende klassen uitkomen, dan mag bedoeld paar 

slechts uitkomen in de klasse van het hoogst geklasseerde lid van dit paar. 

 Het lid van het paar dat uitkomt in de lagere klasse dient bij het solorijden normaal in zijn of haar klasse 

uit te komen. 

 

8. Is een paar samengesteld uit rijders die solo beiden niet uitkomen in een individuele klasse, dan 

wordt dit paar door het sectiebestuur ingedeeld. 

 

9. Indien een rijder geen vaste partner heeft bij het paarrijden, wordt er door het 

wedstrijdsecretariaat een schaatspartner toegewezen op de volgende voorwaarden. 

a.  Rijders zonder partner in dezelfde klasse hebben de voorkeur. 

b. Prijsrijders (zie art 604.10) in de hoofdklasse mogen niet dubbel-rijden. 

c.  In de A-klasse worden bij voorkeur niet-prijsrijders ingezet voor dubbel-rijden.  

d. Beginnende rijders worden gekoppeld aan ervaren rijders uit de A-klasse. 

 

10. Een prijsrijder is een wedstrijdrijder die in de twee laatste wedstrijden (in zijn huidige 

klasse) waaraan hij heeft deelgenomen als individueel rijder een prijs heeft gewonnen. 

 

11. Een toprijder is een prijsrijder of een rijder in de Hoofdklasse. 

 

Artikel 609 

 

Het bepalen van de einduitslag 

 

1. De waardering van de jury wordt uitgedrukt in cijfers. De jury geeft cijfers voor de volgende 

elementen: 

a. de afzet;   

b. de streek; 

c. de houding  

d. de helling en tenslotte 

e. de algemene indruk. 

 Met dit cijfer voor de algemene indruk wordt de waardering uitgedrukt voor de 

gelijkmatigheid van de slagen en de daarbij aangehouden sierlijk zwevende, ongedwongen 

beweging. 

De waardering van de jury bij het formatie-rijden wordt uitgedrukt in cijfers. De jury 

geeft cijfers voor de volgende elementen:  

a. de streek;  

b. de houding en tenslotte  

c. de algemene indruk. 

 

2. Elk element wordt gewaardeerd met de cijfers 0-10; halve punten zijn toegestaan. 

 

3. Het te geven cijfer voor de algemene indruk mag niet hoger zijn dan het hoogst gegeven cijfer voor de 

streek of de houding. 
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4. De jury neemt in haar beoordeling de uitvoering van het keerpunt mee in het cijfer voor de streek (zie 

voor de uitvoering van het keerpunt artikel 602, lid A, punt 4 en lid B, punt 1.a) 

 

5. De beoordeling van de door elke deelnemer/paar gereden rit moet door ieder jurylid afzonderlijk 

op de door het sectiebestuur vastgestelde jurylijsten geschieden. 

 

6. Het eindcijfer voor de rit bij het solorijden en paarrijden wordt verkregen door de som van 

o Eenmaal het cijfer voor de afzet  

o Eenmaal het cijfer voor de streek 

o Eenmaal het cijfer voor de houding 

o Eenmaal het cijfer voor de helling 

o Driemaal het cijfer voor de algemene indruk  

 Bij het formatie-rijden wordt het eindcijfer voor de rit verkregen door de som van   

o Tweemaal het cijfer voor de streek   

o Eenmaal het cijfer voor de houding   

o Tweemaal het cijfer voor de algemene indruk 

 

7. Voor de bepaling van de einduitslag geldt de som van de eindcijfers, zoals bepaald in lid 6., van alle 

betreffende juryleden voor alle gereden ritten van betreffende rijder/paar/team. 

 

8. Winnaar is de deelnemer of het paar of het team met het hoogste aantal behaalde punten. 

 

9. De scheidsrechter bepaalt of de wedstrijd gezien het aantal deelnemers als een officiële wedstrijd zal 

worden beschouwd en mee zal tellen voor het klassement ten behoeve van de vaststelling van de 

promotie-degradatie-regeling (zie artikel 604, lid 4.) en het klassement voor de LVS-beker (zie artikel 

607, lid 3.). 

 

10. Indien twee of meer deelnemers (paren of teams) hetzelfde aantal punten hebben behaald is: 

a. Bij het solorijden de plaats in de uitslag van de eerste rit en 

b. Bij het paarrijden de som van de cijfers voor de figuren A en C ( zie artikel 603, lid 2.) 

c. Bij het teamrijden de som van de cijfers voor de figuren 1 en 3 ( zie art.603, lid 6.) 

  bepalend voor de eerste, de tweede en de derde plaats in de einduitslag.  

  In alle andere gevallen is een ex aequo mogelijk. 

 

11. Vallen mag geen beletsel vormen voor een eventuele overwinning; de beoordeling van een of meerdere 

keren vallen mag slechts worden uitgedrukt in verlaging van de cijfers, welke bij niet vallen zouden 

zijn toegekend. 
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3. Specifieke Bepalingen Marathon 
 

Ingediend door:  Sectiebestuur marathon (31 juli 2017) 
 
Akkoord:  Reglementencommissie (24 augustus 2017) 
    Bestuurder/MT (5 september 2017) 
    Raad van Toezicht (6 september 2017) 
    Ledenraad (30 september 2017) 
 
Achtergrond van de wijzigingen: 
1. Benamingen van de divisies zijn generiek i.p.v. specifiek gemaakt. Reden hiertoe is het 

voorsorteren op de mogelijke omvorming van de regiotop dames naar een beloftendivisie dames.  
2. Hiertoe zijn ook de regels m.b.t. dispensatie na zwangerschap vanuit de paragraaf topdivisie 

dames verplaatst naar het algemene deel, zodat dit soort zaken van toepassing is op alle dames. 
3. Op het pak van een opleidingsteam in de topdivisie mag ook de hoofdsponsor van het primaire 

topdivisieteam worden vermeld. 
4. Het aantal geselecteerden voor natuurijswedstrijden uit de regionale competities wordt iets 

verkleind. Dit ten gevolge van het feit dat we de aantallen geselecteerden uit de 
regiotopcompetitie hebben vergroot. Hiermee maken we de regiotop belangrijker en per saldo blijft 
het aantal regionale deelnemers uit de gewesten gelijk. 

5. Benaming NK kunstijs wordt gewijzigd van NK Topdivisie naar NK Senioren, waarmee de 
benaming overeenkomt met de praktijk, aangezien er ook beloften senioren meerijden bij het 
betreffende NK. 

 

Doorgehaalde tekst: wordt verwijderd 

Onderstreept tekst:   wordt toegevoegd 

 

 
 
Wijzigingsvoorstellen: 

 
Artikel 411 lid 7q: 

Een erkende sponsor mag in één wedstrijd c.q. competitie één marathonmerkenteam sponsoren en daarbij zijn 

namen en/of beeldmerken gebruiken. Een co- of subsponsor mag in één wedstrijd c.q. competitie meerdere 

marathonmerkenteams sponsoren en daarbij zijn namen en/of beeldmerken gebruiken. Niet toegestaan is in één 

wedstrijd c.q. competitie bij één marathonmerkenteam (of individuele beloftendivisierijder) sponsor en bij een 

ander marathonmerkenteam co- of subsponsor te zijn. Dit met uitzondering van een opleidingsteam conform 

artikel 414 lid 2. 
 

Artikel 414 lid 1d: 

Vóór 1 juli voorafgaand aan het schaatsseizoen moet een marathonmerkenteam een teamlicentieaanvraag bij de 

KNSB indienen. Uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het schaatsseizoen beslist de competitieleider of de 

teamlicentie wordt verstrekt, c.q. het marathonmerkenteam wordt toegelaten tot de topdivisie. 

 

Artikel 414 lid 2c wordt gewijzigd naar Artikel 414 lid 1f.  

Topdivisieteams kunnen een opleidingsteam in de beloftendivisie sponsoren of steunen. Het opleidingsteam in 

de beloftendivisie moet voor 15 oktober bij de KNSB bekend zijn. Het topdivisieteam mag ten hoogste één 

wisselrijder uit het opleidingsteam uit de beloftendivisie opstellen in (inter)nationale wedstrijden ter vervanging 

van een topdivisierijder. De wisselrijder start in de topdivisie in hetzelfde pak als het betreffende marathonteam 

met zijn eigen wedstrijdnummer. 
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Artikel 414 lid 3 aanheftitel: 

Topdivisie Dames 

 

Artikel 414 lid 3a: 

In de topdivisie dames worden maximaal 99 rijdsters in teams van minimaal drie en maximaal vier rijdsters 

toegelaten. 

 

Artikel 414 lid 3b: 

De nummers 1 t/m 50 van de marathonranking, plaatsen zich automatisch vóór het volgende seizoen voor 

dezelfde divisie. Niet-geplaatste rijdsters degraderen naar de gewestelijke competitie. Verzoeken tot dispensatie 

dienen uiterlijk 31 maart bij het gewest en de competitieleider te worden ingediend. 

 

Artikel 414 lid 3c: 

Op basis van de resultaten van de onder lid 1a bedoelde wedstrijden kunnen de GTC’s kandidaten voordragen 

voor opname in de topdivisie of beloftendivisie dames. De GTC’s moeten daartoe de kandidaten uiterlijk 15 

april opgeven bij de competitieleider. 

 

Artikel 414 lid 3d: 

Op basis van de resultaten bij langebaanwedstrijden kan dispensatie worden verleend door de competitieleider. 

Deze rijders dienen in minimaal een van de afgelopen twee seizoenen en/of het lopende seizoen sneller dan 

2.05.00 op de 1500 meter of 4.28.00 op de 3000 meter, of 7.32.00 op de 5000 meter te hebben gereden voor 

toelating in de topdivisie dames. 

 

Artikel 414 lid 3e: 

De nog beschikbare plaatsen in de topdivisie dames kunnen worden door de competitieleider worden 

toegewezen. 

 

Artikel 414 lid 3f: 

In de topdivisie dames is het mogelijk ten hoogste 1 regiowisselrijdster op te stellen als wisselrijdster ter 

vervanging van een dame uit het uiterlijk 1 juli bij de KNSB aangemelde marathonteam. Voor 15 oktober moet 

de wisselregiorijdster worden aangemeld bij de KNSB. De regiowisselrijdster start in de (inter)nationale 

competitie in hetzelfde pak als het betreffende marathonteam met haar eigen regionale wedstrijdnummer. 

 

Artikel 414 aanhef en lid 4a en b 

Beloftendivisie heren 

a. In de beloftendivisie heren worden maximaal 99 rijders toegelaten. In de beloftendivisie kunnen individuele 

rijders en teams van minimaal drie en maximaal vier rijders deelnemen. 

b. De nummers 1 t/m 50 van de marathonranking van de beloftendivisie heren plaatsen zich automatisch vóór 

het volgende seizoen. Niet-geplaatste rijders degraderen. Verzoeken tot dispensatie dienen uiterlijk 31 maart 

bij het gewest en de competitieleider te worden ingediend.  

 

Artikel 414 lid 4d: 

Op basis van de resultaten bij langebaanwedstrijden kan dispensatie worden verleend door de competitieleider. 

Voor heren geldt dat zij Deze rijders dienen in minimaal een van de afgelopen twee seizoenen en/of het 

lopende seizoen sneller dan 1.55.00 op de 1500 meter of 6.55.00 op de 5000 meter dienen te hebben gereden. 

 

Artikel 414 lid 4g: 

De nog beschikbare plaatsen in de beloften divisie kunnen worden door de competitieleider worden 

toegewezen. 
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Artikel 415 lid 1d: 

 Om deel te mogen nemen aan (inter)nationale wedstrijden marathon: 

1. Dient een marathonmerkenteam uitkomend in de topdivisie heren, of beloftendivisie heren en 

 topdivisie dames te beschikken over een door de KNSB afgegeven teamlicentie.  

2. Dienen wedstrijdlicentiehouders welke niet uitkomen in een marathonmerkenteam, maar wel worden 

gesponsord, vóór 1 juli voorafgaand aan het schaatsseizoen, een zogenaamde sponsorverklaring bij de KNSB te 

hebben ingediend en voor aanvang van de wedstrijden te beschikken over die door het bestuur goedgekeurde 

verklaring. 

 

Artikel 415 lid 1g: 

Een ploeg kan zich laten bijstaan door maximaal één ploegleider en maximaal één verzorger, mits deze niet 

reeds een functie vervult bij een andere ploeg in dezelfde divisie. 

 

Artikel 415 lid 1k: 

Een wisselrijder is bij alle wedstrijden toegestaan, uitgezonderd bij het NK Kunstijs. 

 

Artikel 415 lid 1l: 

Bij aangewezen wedstrijden op natuurijsbanen tot en met een lengte van 800 meter en op kunstijs mogen 

maximaal de 30 hoogst geklasseerde beloften divisie rijders uit de marathon ranking starten, waarbij de 

stand 48 uur voor de betreffende wedstrijd bepalend is. 

 

Artikel 415 lid 3d9 verplaatst naar Artikel 415 lid 1m 

Rijdsters die tijdens het seizoen wegens zwangerschap (een deel van) het seizoen niet kunnen deelnemen, mogen 

het nieuwe seizoen weer starten. Dit kan alleen mits zij voor het staken van de competitiedeelname wegens de 

zwangerschap bij de eerste 50 stonden geklasseerd bij de competitie op kunstijs. 

 

Artikel 415 lid 1n: 

Een rijder voor het team dat uitkomt in de topdivisie kan alleen opgesteld worden in de beloften divisie, indien 

de rijder toestemming heeft van de competitieleider om in de beloften divisie deel te nemen. 

 

Artikel 415 lid 2g: 

Een wisselrijder is bij alle wedstrijden toegestaan, uitgezonderd het NK Kunstijs. 

 

Artikel 415 lid 2h: 

Bij aangewezen wedstrijden op natuurijsbanen tot en met een lengte van 800 meter en op kunstijs mogen 

maximaal de 30 hoogst geklasseerde beloften divisie rijders uit de marathon ranking starten, waarbij de stand 48 

uur voor de betreffende wedstrijd bepalend is. 

 

Artikel 415 lid 3d: 

Bij alle (inter)nationale wedstrijden op natuurijsbanen tot en met een lengte van 800 meter en op kunstijs is een 

wisselrijder toegestaan. 

 

Artikel 415 lid 3e wordt 415 lid 3d: 

Geselecteerden uit regionale competities mogen aan de volgende wedstrijden deelnemen: 

1. Aangewezen wedstrijden op kunstijs 

2. Grand Prix natuurijs 

3. Rondenwedstrijden op natuurijsbanen langer dan 800 meter 

4. Trajectwedstrijden van A naar B 

5. NK Natuurijs 

6. ONK Natuurijs 

De betreffende selectie vindt op de volgende wijze en volgorde plaats.  

1. De eerste zes vier deelnemers uit de regiocompetitie noordoost. 

2. De eerste zes vier deelnemers uit de regiocompetitie west. 

3. De eerste twee deelnemers uit de regiocompetitie zuid. 
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4. De eerste veertien deelnemers uit de regiotopcompetitie 

5. De eerste zes regionale deelnemers uit de (inter)nationale competitie en/of wedstrijden op een 

 kunstijsbaan langer dan 400 meter. 

6. De regionale deelnemers die zich conform artikel 416 lid 1b2 plaatsen voor het NK Senioren. 

7.  Voor de toekenning van namen aan de beschikbare plaatsen zijn de betreffende klassementen, 

opgemaakt 48 uur voor betreffende wedstrijd, bepalend. Voor de toekenning van plaatsen voor 

buitenlands natuurijs wordt de peildatum van 31 december gehanteerd. 

 

Artikel 415 lid 4 aanhef 

Beloftendivisie heren 

 

Artikel 415 lid 4b 

Alle rijders uit de beloftendivisie heren mogen aan de volgende wedstrijden deelnemen: 

 

Artikel 415 lid 5a1 en 5a2: 

Door de competitieleider in afstemming met de Technisch Directeur kunnen langebaanschaatsers, shorttrackers 

en inline skaters worden toegelaten binnen een marathonteam genaamd ‘team langebaan’. 

1.  Voor deelname in de topdivisie heren betreft dit rijders die in minimaal één van de afgelopen twee seizoenen 

en/of het lopende seizoen hebben meegedaan aan wedstrijden wereldbeker, EK en/of WK.  

2.  Voor deelname in de topdivisie dames en de beloften divisie betreft dit rijders die deelgenomen hebben aan 

een Nationaal Kampioenschap senioren of voldoen aan de genoemde voorwaarden onder punt 1.  

 

Artikel 415 lid 5a6: 

Langebaanschaatsers, inline skaters en shorttrackers met eenzelfde sponsor binnen het marathonschaatsen zijn 

eveneens uitgesloten voor het “team langebaan”. Ditzelfde geldt voor rijders van langebaanploegen uit een 

samenwerkingsverband waar ook een marathonploeg onder valt. 

 

Artikel 416 onder 1: 

NK Kunstijs 

a. Voor het NK op een 400-meter kunstijsbaan is het aantal te rijden ronden bepaald op: 

1. 150 ronden voor de topdivisie senioren heren; 

2. 100 ronden voor de topdivisie senioren dames;  

3. 100 ronden voor de neosenioren heren; 

4. 100 ronden voor de masters. 

 

Artikel 416 lid 1b3: 

Bij het NK neo-senioren mogen alle neo-senioren die uitkomen in de topdivisie heren, beloftendivisie heren 

inclusief junioren uit de beloftendivisie, en nader geselecteerden uit regionale competities meedoen. 

 

Artikel 422 lid 1 onder d: 

Van ieder team in de topdivisie heren, topdivisie dames en beloften divisie worden bij alle wedstrijden van de 

competitie de marathon ranking punten van maximaal drie ploegleden inclusief beloften-/regiorijders bij elkaar 

opgeteld. Dit totaal wordt toegevoegd aan het ploegenklassement, waar dat van toepassing is. 

 

Artikel 422 lid 1 onder f: 

Samenvatting toekenning punten en/of prijzen top- en beloften divisies: 

 

Artikel 422 lid 1f tweede tabel: 

Beloftendivisie heren 

Beloften heren 

Topdivisie heren 
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Artikel 422 lid 2: 

Jongerenklassement 

Voor deelnemers in de topdivisies heren dames en beloften divisie wordt een afzonderlijk jongerenklassement 

bijgehouden van alle (inter)nationale competitiewedstrijden. Om in dit individueel klassement te worden 

opgenomen mag de rijder vóór 1 juli voorafgaand aan het schaatsseizoen de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben 

bereikt. Voor de klassering in het algemeen jongerenklassement is de volgorde van de jongeren in het algemeen 

klassement bepalend.  
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4. Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het schaatsen & 
Nationaal Reglement Algemene Bepalingen  

 
Ingediend door:  Sectiebestuur langebaan (15 september 2017) i.s.m. Reglementencommissie 
 
Akkoord:  MT (15 september 2017) 
    Raad van Toezicht (15 september 2017) 
    Ledenraad (30 september 2017) 
 
Achtergrond van de wijzigingen:  
Het Reglement Sponsoring en Reclame is voornamelijk van belang zodra er sprake is van 
commerciële waarde voor de betrokken partijen (rijders en deelnemers, hoofdsponsor KNSB, 
sponsors Topteams, RTC’s etc.). Hierbij valt met name te denken aan ISU wedstrijden en wedstrijden 
op niveau van NK Senioren.  Reglementering is noodzakelijk, maar tegelijkertijd is de doelstelling om 
voor  ‘instap-categorieën’  deelname laagdrempelig te houden. Dit past bij de visie om jonge sporters 
gemakkelijker deel te laten nemen (kosten) en ook om multidisciplinaire zij-instroom gemakkelijker te 
maken (kosten en minder regels). Rijders die bijvoorbeeld tweedehands of een geleend pak hebben 
kunnen in bepaalde categorieën gewoon starten in ieder gekozen tenue.  
Tevens dient de handhaving (scheidsrechters, afdeling sportondersteuning bondsbureau) duidelijk en 
relatief eenvoudig te zijn. Om aan de doelstelling van laagdrempeligheid worden de rechten en 
plichten aangehouden per categorie en per type wedstrijd.  
Vandaar dat in artikel 3 kort wordt aangegeven wanneer e.e.a. van toepassing is. De lijst met rijders 
met een Sponsorverklaring wordt steeds op www.knsb.nl geplaatst en is eenvoudig te raadplegen 
voor scheidsrechters. 
 
Met onderstaande wijzigingen/aanpassingen wordt aan genoemde wens tegemoet gekomen. Het 
betreft wijzigingen in art. 3 en 8 Reglement Sponsoring en Reclame,  
en art 12.6 Algemeen Reglement (vervalt grotendeels). 

 
Doorgehaalde tekst: wordt verwijderd  
Onderstreept tekst: wordt toegevoegd 

 

 

http://www.knsb.nl/
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Reglement Sponsoring en Reclame KNSB voor het schaatsen 
 

 

Artikel 3. Verplichting tot indienen sponsorverklaring  

Artikel 3.1: 

Een licentiehouder (hardrijden Langebaan en Kortebaan, Shorttrack, Marathon en Kunstrijden) dient 

een sponsorverklaring aan te vragen bij de KNSB, indien hij daartoe verplicht is op grond van de 

bepalingen in “Logorechten Topsport” en/of bij deelname aan (een van) onderstaande wedstrijden. 

Voor Langebaan en Kortebaan: 

 Wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus  

 Nederlandse kampioenschappen senioren  

 KNSB-Cup  

 Olympisch kwalificatietoernooi 

 

Daarbuiten is elke licentiehouder vrij in het dragen van kleding, met uitzondering van de bepalingen die 

gelden voor eventuele andere disciplines, maar te allen tijde dient wel voldaan te zijn aan de branche 

exclusiviteit van de hoofdsponsor(en) van de KNSB, zoals jaarlijks vermeld op/in het Reglement 

Sponsoring en Reclame KNSB voor het Schaatsen. ‘Vrij’ betekent dat er geen enkele restrictie geldt qua 

aantal logo’s of look en feel zoals bijvoorbeeld nationaal pak (NED) etc. 

 

Artikel 8. Controle en sancties 

Artikel 8.1:    

Op het bondsbureau, afdeling sport- en evenementenondersteuning, wordt - per sectie - een overzicht 

bijgehouden van licentiehouders die een Sponsorverklaring hebben ingediend. De lijst met rijders met 

afgegeven Sponsorverklaringen wordt gepubliceerd op KNSB. 
 

Pagina 8.  

Titel wordt als volgt gewijzigd: 

Logorechten licentiehouders Topsport hardrijden LANGEBAAN en KORTEBAAN op wedstrijdkleding 

seizoen 2017/2018  Afkorting: “Logorechten Topsport” 
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Wedstrijd:  

 

ISU kampioenschap, ISU 

World Cup 

 

NK, nationale 

wedstrijd 

ISU 

Kampioenschap 

Jun, Landenwed. 
Jun 

Internationaal 

(open) 

wedstrijd 

Toel./Opm. 

Entiteit: 

 

 

(lid Nationale Selectie)  (lid Nationale 

Selectie) 

  

Erkend 

Topteam 

3 KNSB (nb1) 

4 Topteam (nb2) 
1 Schaatser (nb3) 

8 Erkend 

Topteam 
(totaal 

650cm²) 

 

 

n.v.t. 8 Erkend 

Topteam 
(totaal 650cm²) 

Overeenkomstig licentiestructuur 

2016/2018 

 

RTC (nb 4) 

3 KNSB 

2 KNSB, domeinsponsor 

2 RTC 
1 Schaatser (nb3) 

6 RTC 

2 KNSB 

8 KNSB 

Uitzondering WK 

Jun; 
2 RTC (l.been 

220cm², 

rechterzijde cap 

30cm²) 

6 RTC 

2 KNSB 

Overeenkomstig voorwaarden 

Samenwerkingsovereenkomsten RTC 

2016 / 2018. 
 

Lid Selectie 
Gewest / Baan 

3 KNSB 
1 Schaatser (nb3) 

8 Gewest 
(totaal 650cm²) 

8 KNSB 
(totaal 650cm²) 

8 Schaatsteam 
(totaal 650cm²) 

Overeenkomstig voorwaarden 
Reglement Sponsoring en Reclame 

KNSB 

 

Onafhankelijke 

schaatser 
/Verenigingsle

den 

3 KNSB 

1 Schaatser (nb3) 

4 Onafhankelijke 

Schaatser (nb5) 
 

8 KNSB 

(totaal 650cm²) 

4 

Onafhankelijke 
Schaatser (nb5) 

 

Max. 3 schaatsers met dezelfde 

naamgevende sponsoruitingen 
(individuele sponsorverklaring) 

 

 

 Wedstrijdkleding van de KNSB- en Nationale Selecties wordt waar mogelijk voorzien van KNSB-logo. 

Positie rechterbovenarm (= geen commerciële uiting, conform ISU-reglement).  

 Genoemde afmetingen gelden in gedragen vorm. Totaal aantal commerciële uitingen maximaal 8 

(exclusief logo kledingmerk, 1 onder-, 1 bovenlichaam). Maximale afmeting per logo: bovenbeenlogo 

250cm², borst- of armlogo 45cm², caplogo 30cm², kledingmerk 20cm². Bij witte kleding kan door het 

team een kleurenlogo worden gekozen. Bij gekleurde ondergrond, wordt een wit logo gehanteerd.  

 Hoofdsponsor KPN heeft logo rechten op de kleding van de LB Nationale Selectie en recht op branche 

exclusiviteit (Internet, TV en telefonie). Dit houdt in dat het licentiehouders niet wordt toegestaan 

reclame op de wedstrijdkleding van de Nationale Selectie aan te brengen van sponsors uit eenzelfde 

branche als die van de hoofdsponsor, tenzij er door de KNSB, na afstemming met KPN schriftelijk 

toestemming wordt gegeven.  

 Voor licentiehouders die deelnemen aan wedstrijden welke genoemd zijn in de landelijke 

wedstrijdkalender (zie art. 3) geldt dat een sponsorverklaring aan de KNSB dient te worden voorgelegd, 

zie reglement sponsoring en reclame van de KNSB. Dit is niet van toepassing voor de categorien C/B-

junioren en Masters.  

 Zie Reglement voor nadere specificatie van logo’s (kleding en overige attributen).  

 

NB  

1. KNSB (hoofdsponsor KPN) 3 logo’s: rechterbeen 220cm², linkerborst 45cm², voorzijde cap/muts 30cm², 

max. 2 verschillende sponsornamen (kledingpakket LB Nat. Selectie).  

2. Erkend Topteam: 4 logo’s; linkerbeen 220cm², rechterborst 45cm², linker- en rechterzijde cap/muts 

30cm², max. 3 verschillende sponsornamen (kledingpakket LB Nat. Selectie).  

3. Schaatser: 1 logo; linkerschouder 30cm². Mag vermarkt worden door de schaatser aan een individuele 

sponsor, Erkend Topteam, RTC, Gewest of aan een erkend marathonteam.  

4. KNSB (domeinsponsor talentontwikkeling): 2 logo’s: rechterborst 45cm², linkerzijde cap/muts 30cm². 

RTC: 2 logo’s; linkerbeen 220cm², rechterzijde cap/muts 30cm².  

5. Licentiehouder, onafhankelijk: 4 logo’s (totaal max. 325cm²); linkerbeen max 250cm², 2 x borst max 

45cm², cap/muts max 30cm². 
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Nationaal Wedstrijdreglement Algemene Bepalingen 
 

Toevoegen artikel 12.6:   “Bij internationale wedstrijden wordt het woord Nederland gedragen door 

    Nationale selecties of door de Bond afgevaardigde rijders volgens artikel 

    102 lid 6 van het ISU reglement 3.1.2.1. (artikel 104) van het CEC  

    reglement”  

 

Oude tekst artikel 12.6 vervalt: Het dragen van het woord Nederland (of afkorting) op presentatie- en 

wedstrijdkleding is alleen toegestaan voor leden van de Nationale Selecties 

senioren en Jong Oranje (langebaan, shorttrack en inline-skaten). Dit 

impliceert tevens dat een lid van de Nationale Selectie of Jong Oranje binnen 

de ene discipline mag uitkomen in een pak met Nederland bij wedstrijden van 

andere disciplines. Scheidsrechters of waarnemers zullen hierop toezien. Bij 

alle Nederlandse kampioenschappen en wedstrijden voor senioren en 

junioren (incl. kadetten en pupillen 1 bij het inline-skaten) die op de 

nationale kalenders van de verschillende disciplines staan, is het voor 

Nederlandse licentiehouders niet toegestaan presentatie- en wedstrijdkleding 

met buitenlandse nationaliteitsuitingen (afkortingen, symbolen) te dragen. Bij 

internationale wedstrijden wordt het woord Nederland gedragen door 

Nationale selecties of door de Bond afgevaardigde rijders volgens artikel 102 

lid 6 van het ISU reglement of 3.1.2.1. (artikel 104) van het CEC reglement  

 

 

 


