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PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES  
Nationale langebaanwedstrijden voor senioren seizoen 2020-2021 
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Mass Start competitie 
Zie voor wedstrijden van de Mass Start competitie het selectiedocument “Bepalingen voor deelname 
aan de nationale competitie Mass Start 2020/2021”. 

 

In dit document zijn alleen de plaatsing en selectie voor het Daikin NK Allround en het  
Daikin NK Sprint opgenomen. 
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Algemeen 
1. Selectieregels  
1. Uitgangspunt is dat een ieder die zich voor een nationaal kampioenschap wenst te plaatsen dit 

via de mogelijkheden, die in dit document aangegeven worden, zou moeten kunnen. Deze 
mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: deelname aan regionale of landelijke selectiewedstrijd(en), 
World Cup wedstrijd(en) (WC). Het Sectiebestuur Langebaan & Kortebaan (SB) kan een 
uitzondering op de aangegeven procedure maken. 

2. Plaatsing van rijders voor wedstrijden zal geschieden op basis van de uitslag van de betreffende 
(selectie)wedstrijd (het klassement of de gereden tijd) of van in dit document genoemde 
ranglijsten, tenzij de Selectiecommissie Langebaan (SCL) gebruik maakt van een aanwijsplaats. 

3. Als VANTAGE ranglijsten worden gebruikt voor selecties, groepsindelingen of er limiettijden 
gelden, betreft het, tenzij anders vermeld, tijden gereden op Europese ijsbanen (EUROPESE 
tijden). Met betrekking tot deze ranglijsten wordt altijd uitgegaan van de gereden tijden t/m de 
avond van de dag vóór de genoemde VANTAGE datum in het desbetreffende seizoen.  
Wanneer een kwalificatie afhangt van een plaats op de VANTAGE ranglijst, zal altijd worden 
uitgegaan van een ‘geschoonde’ lijst, waarin uitsluitend rijders uit de deelnemende categorieën 
worden opgenomen. 

4. Voor de langste afstanden, 5 km dames en 10 km heren, van het NK Afstanden World Cup 
Kwalificatie Toernooi (WCKT) zullen voor de limiettijden de (EUROPESE) tijden worden 
meegenomen vanuit het voorgaande seizoen. 

5. Deelnemers aan de WC in een lopend seizoen worden direct geplaatst voor het NK Afstanden op 
de desbetreffende gereden afstand bij de WC. WC deelnemers kunnen zich plaatsen voor 
andere afstanden indien ze op 14 december op de VANTAGE ranglijst Europese tijden binnen 
het deelnemersaantal staan van de betreffende afstand. 

6. Deelnemers aan de WC het NK Afstanden komen in aanmerking voor directe plaatsing voor 
deelname aan het NK Allround c.q. NK Sprint mits voldaan is aan: 
Sprint:  Indien de rijder aan één van de beide sprintafstanden van de WC het NK Afstanden 

heeft deelgenomen. Of indien de rijder/rijdster die heeft deelgenomen aan de WC 
het NK Afstanden op een afstand anders dan één van beide sprintafstanden mits 
hij/zij op de VANTAGE ranglijst Europese tijden van 9 november 2020 11 januari 2021 
zich bevindt binnen het deelnemersaantal van het klassement 500-1000 meter. 
Dit betref de TOP 7 rijders van het Daikin NK Afstanden 2020/2021 op de 500m en/of 
1000m die voldoen aan dit artikel. 

Allround:  Indien de rijder heeft deelgenomen aan de WC het NK Afstanden, ongeacht op welke 
afstand, dient deze rijder/ster op de VANTAGE ranglijsten Europese tijden van 9 
november 2020 11 januari 2021 zich te bevinden binnen het deelnemersaantal van 
het klassement 1.500-3.000 m (voor dames) en 1.500-5.000 meter (voor heren). 
Dit betreft de TOP 7 rijders van het NK Afstanden 2020/2021 op de 1500m en/of 
3000m (D) c.q. 1500m en/of 5000m (H) die voldoen aan dit artikel. 

7. Deze plaatsen (genoemd in lid 5 en/of 6) zullen in mindering worden gebracht op het 
totaalaantal plaatsen dat vanuit de landelijke selectiewedstrijd(en) beschikbaar is voor het 
betreffende NK. 

8. In het geval dat een sporter met de status "geplaatst" afziet van het deelnemen aan een 
selectiewedstrijd en/of kampioenschap, wordt deze plaats opgevuld door de eerstvolgende op 
de reservelijst.  
 

2. Aanwijsplaatsen  
9. Bij de selectiewedstrijd is de uitslag van de betreffende (selectie)wedstrijd (het klassement of de 

tijd) bepalend, tenzij er gebruik gemaakt wordt van aanwijsplaatsen, zoals beschreven in lid 10.  
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10. De SCL heeft de mogelijkheid om in het geval van calamiteiten bij een 

selectiewedstrijd, per sekse maximaal twee aanwijsplaatsen te gebruiken voor een 

Nederlands Kampioenschap of selectiewedstrijd (allround, sprint of per afstand).  

Verzoeken hiertoe dienen uiterlijk de eerstvolgende maandag na, de betreffende 

selectiewedstrijd bij de SCL (SCL@knsb.nl) te worden gedaan. De SCL zal hierop zo snel 

mogelijk beslissen. De SCL zal bij haar oordeel het prestatieniveau van de schaatser 

meewegen. Uitgangspunt is dat de betreffende schaatser naar verwachting minimaal 

in de bovenste helft van de uitslag van de betreffende wedstrijd zal kunnen eindigen. 

De SCL toetst dit aan de reeds gereden tijden in andere wedstrijden. Deze 

aanwijsplaatsen zullen in mindering worden gebracht op het totaalaantal plaatsen dat 

vanuit de landelijke selectiewedstrijd(en) beschikbaar is voor het betreffende NK. 

11. Voor rijders die in het internationale inline- of shorttrackcircuit meedraaien zijn per wedstrijd 2 

plaatsen beschikbaar voor diegenen die op de van toepassing zijnde VANTAGE ranglijst Europese 

tijden bij de eerste 10 staan. Voor de deelnemers die in aanmerking kunnen komen dient de 

aanvraag te geschieden via de desbetreffende Sectie of Disciplinemanager en uiterlijk 2 weken 

voor de desbetreffende wedstrijd. Deze plaatsen worden in mindering gebracht van het aantal 

plaatsen die te verdienen zijn via de landelijke selectiewedstrijd. 

3. Reserves  
12. Reserves worden uitgenodigd op basis van de rangschikking van de voorafgaande (selectie-) 

wedstrijd, tenzij anders beschreven bij de desbetreffende wedstrijd. 
13. Het aantal reserves is afhankelijk van de wedstrijd en is bij de desbetreffende wedstrijd vermeld. 
14. Reserves voor de landelijke selectiewedstrijden worden in principe per regio ingezet. Alleen 

wanneer de reserves van de ene regio niet voorhanden zijn en er een plaats openvalt mag de 
reserve van de andere regio hiervoor in de plaats starten, e.e.a. ter beoordeling van het SB. 

 

4. Aan- en afmelden voor wedstrijden  
15. Deelnemers en reserves aan zowel de landelijke selectiewedstrijden als de NK’s dienen zich 

elektronisch in te schrijven c.q. af te melden via de site van de KNSB. Indien er niet tijdig wordt 
ingeschreven zal het OC van de betreffende wedstrijd ervan uitgaan dat de betreffende 
deelnemer niet meedoet aan de wedstrijd en zal een reserve worden opgeroepen.  

16. Voor afstandskampioenschappen en de bijbehorende landelijke selectiewedstrijden geldt dat er 
aangemeld c.q. afgemeld dient te worden per afstand. Indien een deelnemer zonder zich te 
hebben afgemeld niet aan de start verschijnt op een afstand, zal hij worden uitgesloten van de 
overige afstanden bij dezelfde wedstrijd. Bij herhaling kan schorsing voor een volgende 
wedstrijd volgen, dit uitsluitende ter beoordeling van het SB. 

 

5. Rechten voor een eerstvolgend seizoen  
17. Deelnemers en reserves aan het EK Afstanden, WK Afstanden of Olympische Spelen worden 

voor de desbetreffende afstand direct geplaatst voor de selectiewedstrijd voor de WC (WCKT of 
NK Afstanden) en het NK Afstanden van het daaropvolgende seizoen.   
De beste 5 geklasseerde per afstand van het NK Afstanden en van het WCKT plaatsen zich 
rechtstreeks voor de eerste selectiewedstrijd WC (WCKT of eventueel NK Afstanden) van het 
daaropvolgende seizoen. 

 

6. Overige bepalingen  
18. Vragen en verzoeken met betrekking tot het wel of niet geplaatst zijn voor een wedstrijd kunnen 

schriftelijk/e-mail (sectieLBKB@knsb.nl) via de voorzitter van de GTC worden gericht aan het SB. 
Het SB zal antwoord geven. Daarna is geen verdere discussie meer mogelijk. Erkende topteams 
kunnen via hun contactpersoon rechtstreeks met het SB contact opnemen. 
  

mailto:SCL@knsb.nl
mailto:sectieLBKB@knsb.nl
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19. Indien een landelijke wedstrijd langebaan samenvalt met een KNSB-trainingswedstrijd wordt er 
vanuit gegaan dat rijders van groep 1 topsportfaciliteiten, die uitgenodigd zijn voor die landelijke 
wedstrijd, daaraan deelnemen. In dit geval mogen zij niet deelnemen aan de KNSB 
trainingswedstrijd. Voor rijders die zich tijdens het lopende seizoen reeds geplaatst hebben voor 
internationale wedstrijden kan een uitzondering bij sectieLBKB@knsb.nl worden aangevraagd. 

Groepsindelingen bij verschillende wedstrijden 
Algemeen 

▪ De groepsindeling zal door de scheidsrechter worden verzorgd. 
▪ Als voor wedstrijden VANTAGE ranglijsten worden gebruikt voor het maken van 

groepsindelingen, betreft het de ranglijsten van de maandag voorafgaande aan de 
betreffende wedstrijd. 

▪ De groepsindelingen zullen op Europese tijden worden gebaseerd. 
▪ Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen groepsgrootte vermeld wordt een 

groepsgrootte van 6 gehanteerd. 
▪ Indien er bij een klassementswedstrijd over meerdere afstanden deelnemers worden 

toegevoegd die niet aan het klassement deelnemen dan gelden, tenzij anders vermeld, de 
volgende regels: 
o Als er voor de startvolgorde van een afstand wordt geloot dan loten deze deelnemers 

mee volgens de geldende regels; 
o Als de startvolgorde van een afstand wordt bepaald op basis van een tussenklassement 

dan vindt voor de toegevoegde deelnemers een loting plaats op basis van de ranglijst 
van VANTAGE tenzij anders aangegeven. De toegevoegde deelnemers zullen als één 
groep voor de klassementsrijders bij dezelfde afstand starten.  

 
Rabo Holland Cup 1 

▪ Rabo Holland Cup 1: VANTAGE seizoen 2019/2020 en 2020/2021 d.d. 12-10-2020 
 
Als er in kwartetten wordt gereden bij RHC1 luidt de groepsindeling:  

• Groep 1: 1 t/m 8 beste tijden 

• Groep 2: 9 t/m 16 beste tijden  

• Groep 3: etc. 
Als er in enkele ritten wordt gereden gelden de groepsindelingen als bij het WCKT en NK afstanden.  
 
World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT) en  
NK afstanden en Wereld Kampioenschap Kwalificatie Toernooi (WKKT) 

▪ NK Afstanden WCKT : VANTAGE ranglijst seizoen 2019/2020 en seizoen 2020/2021  
d.d. 26-10-2020 

 
Voor de 500m, 1.000m en 1.500m dames en heren, 3.000m dames en 5.000m heren: 

• Groep 1: 1 t/m 6 beste tijden 

• Groep 2: 7 t/m 12 beste tijden  

• Groep 3: etc. 
Voor de 5.000m dames en de 10.000m heren: 

• Groep 1: 1 t/m 4 beste tijden 

• Groep 2: 5 t/m 8 beste tijden 

• Groep 3: etc. 

 
  

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/topsportfaciliteiten-2/
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/topsportfaciliteiten-2/
mailto:sectieLBKB@knsb.nl
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Voor Rabo Holland Cup 3, 5 en finale 
Op basis van het tussenklassement Holland Cup seizoen 2020/2021. 
Deelnemers zonder punten of eerdere deelname worden gezet op basis van seizoentijd Europese 
tijden in VANTAGE en zullen als eerst starten.  

 
NK Allround / Sprint  
Bij de loting geldt voor de eerste en tweede afstand de volgende groepsindeling:  

• Groep 1: 1 t/m 8 beste tijden 

• Groep 2: 9 t/m 16 beste tijden  

• Groep 3: etc. 

 

Wedstrijden seizoen 2020/2021 
Disclaimer voor Daikin NK Afstanden, Daikin NK Allround, Daikin NK Sprint en  
WK Kwalificatie Toernooi: 

“In deze lastige tijd waarin de KNSB steeds nieuwe aanpassingen en regels moet doorvoeren (als 
gevolg van door de overheid (her)opgelegde Covid-19 maatregelen) voldoet dit 
plaatsingsdocument niet meer en moet het worden aangepast naar de huidige 
omstandigheden namelijk het organiseren van o.a. de wedstrijden Daikin NK Afstanden, Daikin NK 
Allround, Daikin NK Sprint en WKKT. Hierdoor zal er beroep worden gedaan op artikel 1 lid 1 (”Het 
Sectiebestuur Langebaan & Kortebaan (SB) kan een uitzondering op de aangegeven procedure 
maken”) om in de corona gerelateerde problematiek ruimte te creëren met betrekking tot de 
(beoogde) plaatsingen. Om die reden zal (begrijpelijkerwijs) een ruimere beslissingsbevoegdheid 
voor het SB (in nauw contact met de Technisch Directeur) gelden en kunnen er meerdere 
uitzonderingen worden gemaakt. Deze ruimere beslissingsbevoegdheid is ook van belang voor het 
volgende: vanuit de overheidsmaatregelen en de daarbij horende bepalingen van NOC*NSF 
mogen aan de hiervoor genoemde wedstrijden alleen erkende topsporters meedoen.  
Voor (top-)sporters die niet die status hebben van NOC*NSF worden de mogelijkheden 
onderzocht in hoeverre aansluiting en deelname mogelijk is. Hierbij is de KNSB afhankelijk van de 
voorwaarden van NOC*NSF en VWS en kan zij geen enkele toezegging doen, noch plaatsing en 
deelname van deze (top-)sporters garanderen.” 
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Daikin NK Allround 
Datum: 23 en 24 januari 2021 21 en 22 november 2020 te Heerenveen 
Deelnemers: Senioren, Neo-Senioren en Junioren A 
 

Plaatsingsschema Daikin NK Allround Dames Heren 

Deelnemers en reserves WK Allround 2019/2020 Antoinette de Jong 
Ireen Wüst 

Melissa Wijfje 
Carlijn Achtereekte 

Jan Blokhuijsen 
Patrick Roest 
Sven Kramer 

Marcel Bosker 

De beste vier geklasseerde rijders NK Allround 
2019/2020, buiten de reeds geplaatsten 

Joy Beune 
Reina Anema 

Esther Kiel 
Roza Blokker 

Chris Huizinga 
Thomas Geerdinck 

Kars Jansma 
Lex Dijkstra 

Aangevuld t/m nr. 10 VANTAGE ranglijst  
EU-tijden 2020/2021 d.d. 09-11-2020 klassement  
1500m/ 3000m (D) c.q. 1500m/5000m (H) 

Irene Schouten 
Aveline Hijlkema 

Marwin Talsma 
Jorrit Bergsma 

Deelnemers World Cup 2020/2021 Criterium 
1500/3000 (D), 1500/5000 (H) per 11 januari 2021 
De TOP 7 rijders Daikin NK Afstanden 2020/2021, 
buiten de reeds geplaatsten, 1500m en/of 3000m 
(D) c.q. 1500m en/of 5000m (H) die voldoen aan 
artikel 1.6 van de algemene selectieregels 

A 
 
 

Merel Conijn 
 
 

A 
 
 
- 
 

Plaatsing op basis van VANTAGE ranglijst NL-tijden 
seizoen 2019/2020 en EU-tijden seizoen 2020/2021 
d.d. 09-11-2020 klassement 1500m/ 3000m (D) c.q. 
1500m/5000m (H) 

Esmee Visser 
Jorien ter Mors 

Evelien Vijn 
Paulien Verhaar 
Sterre Jonkers 
Sanne in ’t Hof 

Femke Kok 
Robin Groot 

 

Jos de Vos 
Crispijn Ariëns 
Beau Snellink 
Victor Ramler 
Tjerk de Boer 
Bob de Vries 
Bart de Vries 

Jordy van Workum 
Teun de Wit 

Jeroen Janissen  
Jesse Speijers 
Louis Hollaar  
Yves Vergeer  

Aanwijsplaats SCL Marijke Groenewoud Koen Verweij 

(D) Kraantje Lek klassement 500/1500/3000 m 
(H) Eindhoven Trofee klassement 500/1500/5000 m 

5 5 

Gruno Bokaal klassement 11-A 11-A 

Totaal aantal deelnemers 20 20 

Deelnemers laatste afstand 8 8 

Reserves Gioya Lancee 
Ineke Dedden  

Marieke Driesprong 
Muriël Meijer  

Myrthe de Boer  
Eline Jansen  

 

Remo Slotegraaf  
Sjoerd den Hertog  

Ids Bouma  
Harm Visser 

Nino van Dijk 
Roel Boek  
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Daikin NK Sprint  
Datum: 23 en 24 januari 2021 28 en 29 november 2020 te Heerenveen 
Deelnemers: Senioren, Neo-Senioren en Junioren A 
 

Plaatsingsschema Daikin NK Sprint Dames Heren 

Deelnemers en reserves WK sprint  
seizoen 2019/2020 

Letitia de Jong 
Jutta Leerdam 
Jorien ter Mors 

Sanneke de Neeling 

Kjeld Nuis 
Dai Dai N'tab 

Kai Verbij 
Lennart Velema 

De beste vier geklasseerde rijders NK sprint 
2019/2020, buiten de reeds geplaatsten 

Femke Kok 
Janine Smit 

Dione Voskamp 
Elisa Dul 

Gijs Esders 
Jesper Hospes 

Tijmen Snel 
Merijn Scheperkamp 

Janno Botman 

Aangevuld t/m nr. 10 VANTAGE ranglijst  
EU- tijden 2020/2021 d.d. 09-11-2020 klassement 
500m/ 1000m 

Marrit Fledderus 
Isabelle van Elst 

Hein Otterspeer 
 

Geplaatste World Cup deelnemers 2020/2021 (A) 
De TOP 7 rijders Daikin NK Afstanden 2020/2021, 
buiten de reeds geplaatsten, 500m en/of 1000m die 
voldoen aan artikel 1.6 van de algemene 
selectieregels 

A 
 

Esme Stollenga 
Marijke Groenewoud 

Ireen Wüst 

A 
 

Thomas Krol  

Plaatsing op basis van VANTAGE ranglijst NL-tijden 
seizoen 2019/2020 en EU-tijden seizoen 2020/2021 
d.d. 09-11-2020 klassement 500m/1000m 

Helga Drost 
Femke Beuling 

Antoinette de Jong 
Michelle de Jong 

Melissa Wijfje 
Joy Beune  

Lotte van Beek 
Robin Groot 

Ronald Mulder 
Aron Romeijn 

Thomas Geerdinck 
Koen Verweij 

Tom Kant 
Louis Hollaar 

Stefan Westenbroek 

Aanwijsplaats internationaal inline- of shorttrack-
circuit artikel 2.11 van de algemene selectieregels 

Suzanne Schulting - 

Aanwijsplaats  SCL - Wesly Dijs 
Serge Yoro  

Utrecht City bokaal (dames-A; heren-A) 12-A 11-A 

Totaal aantal deelnemers 20 20 

Reserves Leeyen Harteveld  
Naomi Verkerk  
Maud Lugters  
Isabel Grevelt 

Myrthe de Boer  
Marit van Beijnum 

Naomi Weeland 

Joost van Dobbenburgh  
Thijs Govers  

Mika van Essen  
Tjerk de Boer  

Elwin Jongman 
Kai in ‘t Veld 
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Noot Daikin NK Allround: 
Reeds geplaatste rijders voor het Daikin NK Allround moeten, om op de deelnemerslijst van deze 
wedstrijden te worden geplaatst, uiterlijk 11 januari 2021 9 november 2020 voor 12:00 uur melden 
dat zij daadwerkelijk willen deelnemen. Zij ontvangen hierover bericht van het Bondsbureau. Er 
worden bij zowel de dames als de heren 6 reserves geselecteerd, het zijn de eerstvolgende in 
aanmerking komende rijders uit de Gruno Bokaal. Daarna wordt niet meer aangevuld. 
 
Noot Daikin NK Sprint: 
Reeds geplaatste rijders voor het NK Sprint moeten, om op de deelnemerslijst van deze wedstrijden 
te worden geplaatst, uiterlijk 11 januari 2021 9 november 2020 voor 12:00 uur melden dat zij 
daadwerkelijk willen deelnemen. Zij ontvangen hierover bericht van het Bondsbureau.  
Er worden bij zowel de dames als de heren 6 reserves geselecteerd, het zijn de eerstvolgende in 
aanmerking komende rijders uit de Utrecht City Bokaal. Daarna wordt niet meer aangevuld. 
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