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1. UITGANGSPUNT 

 
1. De selectieprocedure is erop gericht de kans op het winnen van medailles zo groot mogelijk te 

maken, waarbij ISU-kampioenschappen hoger worden ingeschaald dan de ISU World Cups.  
 

2. PROCES   

 
1. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de nationale selecties senioren 

voor internationale wedstrijden, ISU World Cups en ISU-kampioenschappen geschiedt door de 
Selectie Commissie Shorttrack (SCST);  
 

2. De technisch directeur van de KNSB stelt het document “KNSB selectieprocedure shorttrack 
senioren, seizoen 2020-2021” definitief vast, dit conform de meest recente versie van het 
Algemeen Reglement KNSB;  
 

3. Bij het opstellen van de selectieprocedure maakt de SCST gebruik van de input van een 
vertegenwoordiger(s) van de Nationale Training Selectie (NTS); 

4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt er een evaluatie plaats over de gehanteerde 
selectieprocedure met een vertegenwoordiger(s) van de NTS.   

3.  BEGRIPPEN  

Selectiecommissie Shorttrack (SCST): een door de Directeur-Bestuurder benoemde commissie belast 
met het opstellen van het selectieproces en het selecteren van deelnemers en reserves voor deelname 
aan wedstrijden van de Nationale Selectie. De commissie bestaat uit de bondscoach senioren, de 
disciplinemanager shorttrack en de technisch directeur; 
 
Document: Het document “KNSB selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen 2020-2021”; 
 
Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor selectiecriteria; 
 
De bondscoach: de bondscoach van de discipline Shorttrack; 
 
ISU: International Skating Union, de internationale federatie waarbij de KNSB is aangesloten; 
 
NTS (Nationale Training Selectie): een geselecteerde groep rijders die onder contract staan bij de 
KNSB middels de NTS overeenkomst en jaarrond hun sporttechnisch programma uitvoeren onder regie 
van de bondscoach; 
 
Nationale Selectie: De wedstrijdrijders die geselecteerd worden door de SCST om onderdeel uit te 
maken van het team dat namens de KNSB wordt uitgezonden, niet beperkt tot wedstrijden genoemd in 
dit document; 
 
Wedstrijden van de Nationale Selectie: alle internationale wedstrijden, ISU World Cups, ISU 
kampioenschappen en overige wedstrijden die wat betreft de uitzending onder regie van de KNSB 
vallen; 
 
EK Team: Geselecteerde rijder(s) die afgevaardigd worden naar het EK; 
 
WK Team: Geselecteerde rijder(s) die afgevaardigd worden naar het WK; 
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World Cup Team: Geselecteerde rijder(s) die afgevaardigd worden naar World Cup (1 en 2); 
 
Individuele afstanden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter   
Relay: Een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij het team 
bestaat uit leden van dezelfde sekse; 
 
Mixed Gender Relay: Een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij 
het team bestaat uit een gelijke afvaardiging van beide seksen; 
 
Thuisreserve: De rijder die geselecteerd is door de SCST als reserverijder, maar niet mee zal reizen 
naar de wedstrijd van de Nationale Selectie. 
 
Aanwijsplek: De plaats die een rijder (die zich niet volgens de eisen van dit document heeft geplaatst) 
van de SCST krijgt toegewezen voor een wedstrijd van de Nationale Selectie. Deze plaats kan ten 
koste gaan van een, volgens dit document, reeds geplaatste rijder; 
 
Communiqué: een document met bindende regels dat wordt uitgegeven en jaarlijks bijgewerkt door het 
Sectiebestuur Shorttrack, inzake de reglementen voor diverse wedstrijden. Deze documenten zijn terug 
te vinden op https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/. 
 

Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen. 
 

  

4.  SELECTIEVOORWAARDEN  

1. De onderstaande selectievoorwaarden zijn van toepassing op de selectieprocedure zoals 
beschreven in dit document; 
 

2. De Technisch Directeur behoudt zich het recht voor om, na publicatie, aanpassingen in dit 
Document door te voeren, als de omstandigheden vanwege de COVID-19 uitbraak (of een 
vergelijkbare en/f onverwachte calamiteit); 

 
3. Bij selectiemomenten is de uitslag van het betreffende selectiemoment bepalend, tenzij de SCST 

gebruik maakt van aanwijsplaatsen volgens onderdeel 6 (zie hieronder);  
 

4. De SCST selecteert voor deelname aan wedstrijden van de Nationale Selectie, conform 
regelgeving en richtlijnen van de ISU en de KNSB;  
 

5. De SCST streeft ernaar, mits het niveau voldoende is (naar het oordeel van de SCST), alle 
beschikbare plaatsen tijdens wedstrijden van de Nationale Selectie te bezetten, maar is niet 
verplicht voor een wedstrijd het maximum aantal deelnemers en/of reserves in te schrijven; 
 

6. De SCST behoudt het recht om op alle wedstrijden van de Nationale Selectie een aanwijsplek te 
mogen gebruiken per sekse en per afstand. De SCST kan een rijder zowel vóór als na een 
(selectie) moment aanwijzen voor een wedstrijd van de Nationale Selectie. Indien er geen ruimte 
meer is op de desbetreffende wedstrijd voor een aanwijsplek, dan zal de SCST beslissen welke 
rijder wordt vervangen. Dit kan ook een voorgeselecteerde rijder zijn;  
 

7. De bondscoach zal op grond van het algemene uitgangspunt (zie artikel 1) het relay en mixed 
gender relay team samenstellen en is verantwoordelijk voor de indeling van de individuele 
afstanden (buiten de in dit document verworven rechten) tijdens de (inter)nationale wedstrijden en 
ISU World Cups (indien gereden). Op de ISU kampioenschappen betreft dit alleen de relay; 

 

mailto:info@knsb.nl
https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/


 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

 
 

 

 
8. De door de SCST te selecteren thuisreserve maakt geen deel uit van de Nationale Selectie die 

afreist naar de wedstrijd, tenzij anders besloten door de SCST;  
 

9. Om geselecteerd te worden voor wedstrijden van de Nationale Selectie dient de rijder een 
exemplaar van de NTS overeenkomst, of de overeenkomst voor rijders buiten de NTS, te hebben 
ondertekend en geretourneerd aan de KNSB. 
 

 

5.  ISU WERELDKAMPIOENSCHAP 2021 te DORDRECHT (NED)                       5-7 maart 2021 

5.1 Deelname WK individueel, 3 dames en 3 heren (volgens ISU Communication 2356) 
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/25182-isu-communication-
2356/file   
 

Voorselectie: maximaal 3 rijders per sekse: 

• De rijder(s) met een top 3 resultaat in het allround klassement (op grond van 4 afstanden) tijdens 
het ISU EUROPEES KAMPIOENSCHAP 2021;  

• De rijder(s) met een top 3 resultaat op een individuele afstanden tijdens het ISU EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP 2021. Dit betreft de afstanden 500m, 1000m en 1500m, waarbij het resultaat 
van de 3000m super-finale niet meetelt; 

• De overige individuele rijders en reserves voor de individuele startplekken worden geselecteerd 
door de SCST.  

 
5.2 Deelname WK team:  

 

• De voorgeselecteerde rijders volgens 5.1; 

• De eventueel overig geselecteerde individuele rijders volgens 5.1; 

• Overige rijders en (niet meereizende) reserves worden geselecteerd door de SCST.  
 
 

6.  ISU WORLD CUPS SEIZOEN 2021-2022  

Voorselectie ISU World Cup 1 en 2 Team maximaal 3 rijders per sekse*: 

Rijders die finalepunten bij de WK 2021 in Dordrecht behalen zijn automatisch geselecteerd voor ISU 
World Cup Team (1 en 2) voor het seizoen 2021-2022. 

*Voorgeselecteerde rijders maken deel uit van het ISU World Cup 1 en 2 Team. De individuele 
startplekken per afstand zullen door de bondscoach worden bepaald.     

 

7.  ONVOORZIENE SITUATIES EN GESCHILLENCOMMISSIE  

7.1 Indien zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien, zal 
de SCST een bindend besluit nemen; 

7.2 Indien een rijder het oneens is met een beslissing van de SCST inzake dit document, kan hij dit 
aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het geldende reglement 
 (https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/) 

mailto:info@knsb.nl
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/25182-isu-communication-2356/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/25182-isu-communication-2356/file
https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/

