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Selectiecommissie Shorttrack Junioren (SCSJ*): 

   (*is gemandateerd door de SCST om ook senioren te kunnen selecteren) 
  

     Technisch directeur: Remy de Wit 
Disciplinemanager shorttrack: Wilf O’Reilly 
Hoofdcoach Talentontwikkeling: Jetske Wiersma 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
Wedstrijd  Datum Plaats Land Afstanden/ onderdeel 

Selectiemomenten voor 
de Winter Universiade 
 

11-13 nov 
25-27 nov 

Bormio  
Torino  
 

ITA 
ITA 

Alta Valtellina Trophy  
Junior Challenge  

     

Universiade 12-22 januari 2023 

Wedstrijden op 19-21 
januari  

Lake 
Placid 

USA 

500m. 1000m, 1500m, Team Relay, Mixed Team 
Relay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

1. Uitgangspunten, proces en algemene voorwaarden 

 
Uitgangspunt 

 
1.1. De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van gouden 

medailles tijdens internationale wedstrijden zo groot mogelijk te maken, secundair op 
het zo groot mogelijk maken van de kans op het winnen van zilveren en bronzen 
medailles. 

 
Proces 
 
1.2. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de nationale 

selecties geschiedt door de Selectiecommissie Shorttrack Junioren (SCSJ), conform 
het Algemeen Reglement van de KNSB, in het bijzonder hoofdstuk 3; 

 
1.3. De SCSJ  is vanuit de Selectiecommissie shorttrack senioren (SCST) gemandateerd 

om de selectie voor de Winteruniversiade op te maken, omdat de selectie mogelijk 
zowel junioren als senioren bevat.  

 
1.4. Bij het opstellen van de selectienormen maakt de SCSJ tevens gebruik van de input 

van de KNSB Talent Team coaches; 
 

1.5. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt een evaluatie plaats over de gehanteerde 
selectienormen in overleg met betrokken coaches. 

 
Algemene bepalingen 
 
1.6. De SCSJ selecteert conform de regelgeving van de Federatie Internationale de Sport 

Universitaire (FISU). 
 
1.7. Bij het opstellen van de selectie worden alleen officiële tijden gehanteerd verreden 

vanaf 1 juli 2020. Dit is ter beoordeling van de SCSJ.  
 

1.8. Bij het samenstellen van de staf (coach(es) en fysio) maakt de SCSJ gebruik van de 
input van de KNSB Talent Team coaches. 

 
1.9. De Hoofdcoach van het toernooi zal indien van toepassing op grond van 

uitgangspunt 1.1 de (team)selecties samenstellen voor de Relay/Mixed Team.  
 
1.10. In uitzonderlijke gevallen (naar het oordeel van SCSJ) kan de SCSJ per sekse en per 

afstand over één aanwijsplaats beschikken en kan daarom één rijder (die in potentie 
een medaillekandidaat is, naar oordeel van de SCSJ) zowel vóór als na een 
(selectie)wedstrijd aanwijzen voor de Winteruniversiade. Indien er geen ruimte meer 
is op de desbetreffende wedstrijd dan wel afstand, dan vervalt de laatst geplaatste 
rijder. Bij een ex-aequo op een afstand of combinatieklassement van de beide 
aangewezen selectie momenten zal de SCSJ beslissen wie de winnaar is en dus 
uitgezonden zal worden naar de betreffende wedstrijd;  
 

1.11. Indien zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document 
voorzien, zal de SCSJ na overleg met de coach(es) van de betrokken rijder(s) een 
besluit nemen. 
 

1.12. De Technisch Directeur behoudt zich het recht voor om, na publicatie, aanpassingen 
in dit Document door te voeren, als de omstandigheden vanwege COVID-19 (of een 
daarmee vergelijkbare pandemie en/of andere calamiteit) daarom vragen; 



 

 

 
1.13. Om deel uit te maken van de Selectie die afreist richting de Winteruniversiade, dient 

de rijder voor vertrek een exemplaar van de overeenkomst voor rijders buiten de NTS 
te hebben ondertekend en geretourneerd aan de KNSB. 
 

1.14. Indien een rijder het oneens is met een beslissing van de SCSJ inzake dit document, 
kan hij dit aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het geldende 
reglement (https://knsb.nl/overde-knsb/reglementen/); 
 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden 
gelezen. 

 
 

2. Begrippen 

Aanwijsplaats: de plaats die een rijder (die zich niet volgens de eisen van dit document heeft 

geplaatst) van de SCSJ krijgt toegewezen voor een wedstrijd van de Nationale Selectie. 

Deze plaats kan ten koste gaan van een, volgens dit document, reeds geplaatste rijder;  

De Hoofdcoach: de SCSJ wijst een coach aan die zal worden uitgezonden als hoofdcoach 

van de selectie op dat moment;  

Disciplinemanager shorttrack: verantwoordelijk voor het operationeel leiding geven aan het 

topsport deel van de discipline shorttrack;  

FISU: Federatie Internationale de Sport Universitaire. 

Geschoonde lijst: een uitslaglijst waarbij de Nederlandse deelnemers worden gerankt zonder 

de buitenlandse deelnemers;  

Individuele afstanden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter;  

Mixed Team Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale 

Selectie, waarbij het team bestaat uit een gelijke afvaardiging van vrouwen en mannen;  

Nationale Selectie: de wedstrijdrijders die geselecteerd worden door de SCSJ om onderdeel 

uit te maken van het team dat namens de KNSB wordt uitgezonden, niet beperkt tot 

wedstrijden genoemd in dit document;  

Niet meereizende reserve(s): de rijder(s) die is geselecteerd door de SCSJ als 

reserverijder(s), maar niet mee zal reizen naar de wedstrijd van de Nationale Selectie;  

NTS (Nationale Training Selectie): een geselecteerde groep rijders die onder contract staat 

bij de KNSB middels de NTS-overeenkomst en jaarrond hun sporttechnisch programma 

uitvoeren onder regie van de bondscoach;  

Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij het 

team bestaat uit leden van dezelfde sekse;  

Selectiecommissie Shorttrack Junioren (SCSJ): een door de Directeur-Bestuurder van de 

KNSB benoemde commissie belast met het opstellen van het selectieproces, het selecteren 

van deelnemers en reserves en het toewijzen van aanwijsplek(ken) voor deelname aan 

wedstrijden van de Nationale Selectie. De commissie bestaat uit de disciplinemanager 

shorttrack, de hoofdcoach talentontwikkeling en de technisch directeur;  

Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor 

selectiecriteria.  

https://knsb.nl/overde-knsb/reglementen/


 

 

Winter Universiade                                19- 21 januari 2023 

 
Onderdelen: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, Team Relay, Mixed Team Relay       

  
Deelnemers 

• Maximaal 6 dames 

• Maximaal 6 heren 
 

Voorwaarden  

Voorwaarden conform het document: 20211223_WUG Winter General Regulations_v7vf.pdf 
(fisu.net) 

• Rijders (junioren en senioren) met een HBO of Universitaire opleiding   
• Aan één van de tijdslimieten voldoen, gereden uiterlijk 8 november 2022.   

  

  500m  1000m  
Dames  45.50  1.34.00  
Heren   42.00  1.27.00  

  
 

Selectieprocedure 

• Rijders die hebben deelgenomen aan World Cup 1 en 2 en een top 20 klassement 
halen op een individuele afstand, worden automatisch geplaatst voor de 
desbetreffende afstand.  

• De 1e Nederlander in het combinatieklassement per afstand op basis van de 
prestaties tijdens de Alta Valtellina Trophy (11-13 november) en de Junior Challenge 
(25-27 november) zal zich automatisch plaatsen voor de betreffende afstand.  

• Indien het aantal rijders het maximale plaatsen overschrijdt, of sprake is van gelijk 
resultaat, beslist de SCSJ. 

• De overige individuele en eventuele relay rijder(s) zullen aangewezen door de SCSJ. 

Selectie uitleg 

Na afloop van de Alta Valtellina Trophy en de Junior Challenge zal een 
combinatieklassement per afstand (geschoonde lijst 500m, 1000m en 1500m) worden 
opgemaakt. Het volgende puntensysteem zal hiervoor gebruikt worden: 1e 34, 2e 21, 3e 13, 
4e 8, 5e 5, 6e 3, 7e 2 en 8e 1 punten. 

Voorbeeld: Rijder A wordt 1e op de 500m Alta Valtellina Trophy en 1e op de 500m Junior 
Challenge. Op basis van het 500m combinatieklassement krijgt rijder A een totaal aantal 
punten van 68.  

 

NB. Deelnemers dienen zelf €2000-2500 te betalen voor deelname. Dit bedrag is inclusief 
vlucht, visum, accommodatie en transport.  

 De definitief geselecteerde deelnemers worden uiterlijk op maandag 10 december 2022 
bekend gemaakt.  

https://www.fisu.net/medias/fichiers/20220112_fisu_regulations_for_lake_placid_2023_fisu_wug1.pdf
https://www.fisu.net/medias/fichiers/20220112_fisu_regulations_for_lake_placid_2023_fisu_wug1.pdf

