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1. UITGANGSPUNT 

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

 
 

2. PROCES   

 
1. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de selectie voor de 

Winteruniversiade, geschiedt door de Selectie Commissie Shorttrack (SCST);  
 

2. Bij het opstellen van de selectieprocedure voor de Winteruniversiade maakt de SCST 
gebruik van de input van de KNSB Talent Team coaches Shorttrack. Deze input is niet 
bindend en de selectiecommissie is uiteindelijk bepalend; 

 
3. De Technisch Directeur van de KNSB stelt het document “ KNSB-selectieprocedure 

(shorttrack) Winteruniversiade Luzerne Zwitserland 11-21 dec 2021” definitief vast, dit 
conform de meest recente versie van het Algemeen Reglement KNSB;  

 
4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt er een evaluatie plaats over de gehanteerde 

selectieprocedure met een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging.  
 
 

3.  BEGRIPPEN  

Aanwijsplek: de plaats die een rijder (die zich niet volgens de eisen van dit document heeft geplaatst) 
van de SCST krijgt toegewezen voor de Winteruniversiade. Deze plaats kan ten koste gaan van een, 
volgens dit document, reeds geplaatste rijder; 
 
Atletenvereniging: een bij de KNSB aangesloten belangenvereniging bestaande uit (ex) topsporters; 
 
De bondscoach: de bondscoach van de discipline Shorttrack; 
 
Disciplinemanager shorttrack: verantwoordelijk voor het operationeel leiding geven aan het topsport 
deel van de discipline shorttrack; 
 
Document: het document “KNSB-selectieprocedure (shorttrack) Winteruniversiade Luzerne 
Zwitserland 11-21 dec 2021”; 
 
Geschillencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 27 van de statuten van de KNSB 
(https://storage.knsb.nl/2018/02/Statuten-KNSB-2018.pdf ) en artikel 20 van het Reglement op de 
Bondsrechtspraak (https://storage.knsb.nl/2018/06/Reglement-op-de-Bondsrechtspraak.-25-nov.-
2017.pdf); 
 
Individuele afstanden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter; 
 
FISU: de internationale federatie belast met de organisatie van de Winteruniversiade; 
 
Geschoonde lijst: een uitslag die wordt gehanteerd zonder medeneming van de resultaten van alle 
deelnemers, inclusief buitenlandse teams; 
 
Niet meereizende reserve: de rijder die is aangewezen door de SCST als reserverijder, maar niet mee 
zal reizen naar de Winteruniversiade; 
 
Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij het team 
bestaat uit leden van dezelfde sekse; 
 
Selectiecommissie Shorttrack (SCST): een door de Directeur-Bestuurder van de KNSB benoemde 
commissie belast met het opstellen van het selectieproces, het selecteren van deelnemers en 
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reserves en het toewijzen van aanwijsplek(ken) voor deelname aan wedstrijden van de Nationale 
Selectie. De commissie bestaat uit de shorttrack bondscoach senioren, de disciplinemanager 
shorttrack en de technisch directeur; 
 
Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor selectiecriteria; 
 
Voorselectie: rijders die op voorhand door de SCST worden geplaatst voor een wedstrijden van de 
Nationale Selectie, op basis van vooraf benoemde resultaten; 
 

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, 

beschreven in dit document;  
 
2. Bij selectiewedstrijden is de uitslag van de betreffende wedstrijd bepalend, tenzij de SCST-

gebruik maakt van een aanwijsplaats;  
 

3. De SCST selecteert voor deelname aan de Winteruniversiade en maakt de deelnemers  
uiterlijk op dinsdag 9 november bekend via Schaatsen.nl; 
 

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

 
5. De SCST kan voor iedere wedstrijd en voor iedere individuele afstand minimaal 1 rijder 

aanwijzen. Indien er geen ruimte meer is op de desbetreffende wedstrijd dan wel afstand, dan 
vervalt de laatst geplaatste rijder;  

 
6. De door de SCST aangewezen coach zal op grond van het algemene uitgangspunt onder 

punt 1, het relay team (indien van toepassing) samenstellen. De individuele rijders per afstand 
worden ingedeeld door de SCST;  
 

7. De reserve maakt geen deel uit van het nationale team dat afreist naar de wedstrijd, tenzij 
anders besloten door de SCST;  

 
8. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn 

voorzien, zal de SCST na overleg met een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging een 
besluit nemen;  
 

 

5.  WINTERUNIVERSIADE te LUZERN, ZWITSERLAND    11-21 december 2021 

Eisen voor deelname: 

1. Deelnemers zijn geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003; 

2. De volgende limiettijden op de 500m of 1000m dienen gereden te zijn tussen 1 juli 2019 en 
maandag 8 november 2021: 

  Dames: 500m :    45,50 
1000m :1.34.00 

     
Heren:  500m :     42.00 

     1000m :1.28.50 



 

 

3. Deelnemers moeten (volgens de eisen van de FISU) een HBO- of Universitaire opleiding volgen op 
het moment van deelname; 

4. Deelnemers dienen volledig gevaccineerd te zijn ten tijde van de wedstrijd, volgens de COVID 
richtlijnen opgelegd door de FISU. 

5.1 Deelname Winteruniversiade dames: 

Deelname middels voorselectie:  

• Michelle Velzeboer 

• Anne Floor Otter 

• Diede van Oorschot  

5.2 Deelname Winteruniversiade (met een maximumaantal van 4) heren: 

• De 1e, 2e, en 3e gerankte Nederlander (op een geschoonde deelnemers lijst) na drie afstanden 
(1500m, 1000m en 500m) tijdens de Alta Valtellina Trophy op 5-7 november 2021 bij de heren 
(op basis van de alternatieve puntentelling zoals in bijlage 1) zullen automatisch geselecteerd 
worden voor de Winteruniversiade, mits voldaan aan bovenstaande eisen voor deelname; 

• De overige individuele- en eventuele relay rijder zal aangewezen worden door de SCST; 

6.  BEZWAAR/GESCHIL 

6.1 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/); 

 

7.  ONVOORZIENE SITUATIES EN CALAMITEITEN 

7.1.1 Indien een of meerdere wedstrijden door Covid-19 (of een daarmee vergelijkbare pandemie) 
of door een (geheel) andere calamiteit geen, of met een niet-representatief deelnemersveld, 
doorgang kunnen vinden (dit ter beoordeling aan de KNSB) kan dit tot gevolg hebben dat het 
hierboven vastgelegde selectieproces niet of niet volledig toegepast kan en zal worden. In dat 
geval is de Technisch Directeur bevoegd na overleg met de overige leden van de SCST om 
de definitieve selectie te bepalen (al dan niet door middel van één of meerdere 
aanwijsplekken); 
Indien zich (andere) situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn 
voorzien, beslist de SCST na overleg met een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging. 
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Bijlage 1: Format Selectie Winteruniversiade tijdens de Alta Valtellina Trophy 5-7 nov 
2021 (selectie heren) 

• De eerste rijders met het hoogste ranking o.b.v. de combinatie seniorenklassement van de 
1500m, 500m en 1000m, o.b.v. onderstaande puntentelling 

• De tweede rijder met de hoogste ranking o.b.v. de combinatie seniorenklassement van de 
1500m, 500m en 1000m, o.b.v. onderstaande puntentelling 

• De derde rijder met de hoogste ranking o.b.v. de combinatie seniorenklassement van de 
1500m, 500m en 1000m, o.b.v. onderstaande puntentelling 

• De overige rijder voor zowel de individuele startplaatsen en eventueel de relay zal worden 
aangewezen door de SCST op basis van de gehele wedstrijd.   

 

Puntentelling: 

Onderstaande punten worden alleen toegekend aan de Nederlandse deelnemers die voldoen aan 

de gestelde eisen benoemd in artikel 5 “Eisen voor deelname” 1 t/m 4, en deelnemen aan de 

seniorenwedstrijd bij de Alta Valtellina Trophy. 

 

De punten 0, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 worden toegekend voor de klassementen over 1500 meter, 500 

meter en 1000 meter in oplopende volgorde. 

 

De hoogst geklasseerde rijder ontvangt 0 punten 

De nummer 2 in het afstandsklassement ontvangt 2 punten 

De nummer 3 in het afstandsklassement ontvangt 3 punten  

De nummer 4 in het afstandsklassement ontvangt 4 punten 

De nummer 5 in het afstandsklassement ontvangt 5 punten  

De nummer 6 in het afstandsklassement ontvangt 6 punten 

De nummer 7 in het afstandsklassement ontvangt 7 punten. 

 

Alle overige rijders in het afstandsklassement ontvangen eveneens 7 punten. 

 

Indien een rijder in een of meerdere afstandsklassementen ontbreekt ontvangt hij 7 punten voor de 

ontbrekende uitslag. 

 

De “Distance Classification” per afstand is leidend, zoals gepubliceerd door de organisatie van de 

Alta Valtalina Trophy. 

De winnaar van deze wedstrijd is de rijder met de minst aantal punten na drie afstanden. 
Bij een ex aequo besluit de SCST. 


