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Deze regeling voor accreditaties van trainers is een aangepaste regeling vanaf het 

seizoen 2018-2019 op de regeling die al met ingang seizoen 2010-2011 van 

toepassing is. 

 

Wedstrijden met minimaal trainerslicentie op niveau 4 of 5 
In lijn met de verplichting tot indienen sponsorverklaring, volgens het 'Reglement Sponsoring en Reclame 

KNSB voor het schaatsen' van 30-09-2017, gelden er ook regels voor het verkregen van een trainer 

accreditatie bij deelname aan (een van) onderstaande wedstrijden: 

• Nederlandse kampioenschappen senioren  

• KNSB-Cup/World Cup Kwalificatietoernooi  

• Olympisch kwalificatietoernooi 

 

Voor deze wedstrijden worden alleen trainers geaccrediteerd indien zij in het bezit zijn van een geldige 

licentie op niveau 4 of 5. 

 

Deelname aan wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus zijn hiervan uitgezonderd. Deze 

vallen onder 'Overige wedstrijden van de nationale wedstrijdkalender'. 

 

Wedstrijden met minimaal trainerslicentie op niveau 3 
Voor alle andere wedstrijden van de nationale wedstrijdkalender worden alleen trainers geaccrediteerd 

indien zij in het bezit zijn van een geldige licentie op minimaal niveau 3. 

 

Dit zijn dus wedstrijden van: 

• Holland Cup cyclus  

• Junioren circuit, inclusief alle Nederlandse kampioenschappen  

• Sprint League*, inclusief Nederlands kampioenschap Supersprint/Pure Sprint, etc. 

• Masters (NK, WK) 

 
* Bij wedstrijden van de Sprint League mogen trainers niet op het ijs staan om te coachen en hebben zij 

een geldige trainerslicentie op niveau 3 nodig om het binnenterrein te mogen betreden. 

 

Vaststelling accreditaties per team 

Tijdens wedstrijden waarvoor een trainerslicentie op niveau 4 of 5 verplicht is. 

Accreditatienormen zijn ook van toepassing bij erkende Topteams. 

 

Aantal sporters Sporttechnisch (middenterrein) Niet-sporttechnisch 

1 (NB 1) 1 0 

2-3 1-2 1 

4-6 2-3 2 

7-8 4 3 

9 en meer 5 3 

 

NB1: Indien het een onafhankelijke rijd(st)er betreft, die niet behoort tot een baan/gewestelijke selectie, 

RTC, geregistreerd marathonteam of erkend Topteam, moet hij/zij zich via het gewest waaronder 

hij/zij valt zich aanmelden. 

NB2: De aanvullende bijlage met dispensatiemogelijkheden voor accreditatie coaches, versie 09-10-2017 

blijft van kracht. 

 

Overige voorwaarden 

Ingeschreven reserves behoren tot de deelnemers. 

• Onder een sporttechnische accreditatie vallen ook (para-)paramedici, zoals fysio’s, etc. 

• De aanvrager van sporttechnische accreditaties is verantwoordelijk voor het aantonen dat (para-) 

medici voldoen aan geldende kwalificaties, te weten BIG geregistreerd, voor haar/zijn professie. 

• Het aantal niet-sporttechnische accreditaties geldt per gewest en/of RTC en zijn niet geldig voor 

het middenterrein 
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Aanvragen accreditaties 
Voor wedstrijden met minimaal trainerslicentie op niveau 4 of 5 

Voor wedstrijden waarbij een geldige trainerslicentie op niveau 4 of 5 verplicht is 

en BIG geregistreerde (para-)medici geldt, dat aanvragen uitsluitend door het gewest, RTC, geregistreerd 

marathonteam of erkend Topteam bij het Bondsbureau via het 

emailadres wedstrijdorganisatie@knsb.nl ingediend kunnen worden. Dit geldt ook voor de 

accreditatieaanvragen voor (para-)medici en niet-sporttechnische accreditaties. Voor accreditatie van 

trainers moeten eveneens de licentienummer(s) vermeld worden en dient er een pasfoto bijgevoegd te zijn. 

Een medewerker van het Bondsbureau stuurt de gecontroleerde opgave naar het organisatiecomité. Het 

organisatiecomité́ neemt geen rechtstreekse aanvragen in behandeling. 

 

Voor wedstrijden met minimaal trainerslicentie op niveau 3 

Voor overige wedstrijden genoemd in dit document geldt dat trainers rechtstreeks hun accreditatie (met 

bijgevoegde pasfoto) kunnen aanvragen bij het Bondsbureau, via emailadres wedstrijdorganisatie@knsb.nl. 

Deze is dus alleen geldig voor de wedstrijden waarbij een geldige trainerslicentie op niveau 3 verplicht is. 
 

In beide gevallen wordt door een Medewerker Opleidingen gecontroleerd of de aanvrager over een geldige 

technisch kader licentie op niveau beschikt. 

Klopt dit, dan wordt een seizoenaccreditatie per post naar de aanvrager gestuurd. 

 

In situaties waarin deze regeling niet voorziet beslist het Sectiebestuur. 

 

13 november 2018 

 

KNSB 
Sectie Langebaan & Kortebaan 

sectieLBKB@knsb.nl 
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