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Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor de 
doorstroomwedstrijden bij de (inter)nationale marathons. De geselecteerde deelnemers worden 
uitgenodigd om van start te gaan bij een hoger liggende divisie, zijnde vanuit de regionale competitie 
bij de beloftendivisie en vanuit de beloftendivisie bij de topdivisie.  
 
De mogelijkheid om door te stromen is vooral gericht op talentvolle (jonge) marathonschaatsers. In 
deze procedure ligt het accent op deze schaatsers om ervaring op te doen, te ervaren of de hogere 
divisie een doelstelling is voor in de toekomst en zich te presenteren aan ploegen in de hogere divisie.   
 
Het Sectiebestuur Marathon en de CL/DM verduidelijken met deze selectieprocedure artikel 422 van 
het wedstrijdreglement marathon over doorstroomwedstrijden. 
 

 
Om deel te mogen nemen aan de doorstroomwedstrijden moet een deelnemer: 

- Een geldige licentie bij de KNSB bezitten, inclusief marathon oormerk.  
- Hebben voldaan aan hetgeen verder wordt gesteld in deze selectieprocedure. 
- Daar waar deze procedure niet voorziet bepaald de CL/DM in afstemming met het 

Sectiebestuur Marathon. 
 
Afkortingen: 

- BD: Beloftendivisie dames 
- BH Beloftendivisie heren 
- TD Topdivisie dames 
- TH Topdivisie heren 

 

 
Geselecteerde wedstrijden voor het seizoen 2022-2023 zijn: 

 

- Doorstroom 1: 

o Zaterdag 14 januari Marathon Cup 10, Tilburg 

▪ Voor regionale dames bij de beloftendivisie dames 

▪ Voor beloftendivisie heren bij de topdivisie heren 

o Zondag 22 januari Marathon Cup 11, Alkmaar 

▪ Voor regionale heren bij de beloftendivisie heren 

▪ Voor beloftendivisie dames bij topdivisie dames 

 

- Doorstroom 2: 

o Zaterdag 11 februari Marathon Cup 12, Eindhoven 

▪ Voor regionale dames bij de beloftendivisie dames 

▪ Voor beloftendivisie heren bij de topdivisie heren 

o Zaterdag 18 februari Marathon Cup 13, Groningen 

▪ Voor regionale heren bij de beloftendivisie heren 

▪ Voor beloftendivisie dames bij topdivisie dames 

 

 

 
  

http://www.instagram.com/meermarathon
mailto:info@knsb.nl
http://www.knsb.nl/marathon
http://www.schaatsen.nl/marathon


Procedure selectie 

doorstroomwedstrijden 
Seizoen 2022-2023 
Versie: 1 juli 2022 

 

#  #meermarathon 

m marathon@knsb.nl 

w KNSB.nl/marathon 

w Schaatsen.nl/marathon 

 

 

 

 

 

 

 
Procedure regionale competitie naar beloftendivisie: 

- Vanuit regionale competities worden maximaal 20 deelnemers uitgenodigd: 
o 4 regio Zuid 
o 8 regio West  
o 8 regio Noord-Oost 

- De stand in het klassement van de regionale competitie het weekend voorafgaande aan de 
doorstroomwedstrijd is bepalend.  

- Wanneer in het klassement van C1 zich onvoldoende deelnemers bevinden wordt naar het 
onderliggende niveau gekeken, etc. 

- 50% van de beschikbare plekken wordt toebedeeld aan de top van het klassement en 50% 
aan jongeren (zijnde neo senior of jonger). 

- Een deelnemer wordt uitgenodigd om zich in te schrijven via inschrijven.schaatsen.nl en 
moet binnen 72 uur aangeven of hij/zij hiervan gebruik maakt. Wanneer een deelnemer 
binnen deze termijn geen reactie geeft, worden andere jongeren in staat gesteld om deel te 
nemen. 

- Uiterlijk tot 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd worden nieuwe deelnemers uitgenodigd. 
 
Procedure van beloftendivisie naar topdivisie:  

- Vanuit de beloftendivisie worden maximaal 20 personen uitgenodigd bij de topdivisie. 
- De stand in de ranking van de beloftendivisie voorafgaande aan de doorstroomwedstrijd is 

bepalend.  
- De lijst met geselecteerden wordt online bekend gemaakt. Wanneer een geselecteerde 

deelnemer afziet van deelname kan iemand anders worden aangewezen tot 48 uur 
voorafgaande aan de wedstrijd. 

- Geselecteerde deelnemers gaan ook van start in de beloftenwedstrijd waar regionale rijders 
bij uitgenodigd zijn. Geselecteerde deelnemers gaan een week eerder of later van start bij de 
topdivisie wedstrijd. 
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