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Wedstrijden laatste deel seizoen 2021/2022 
 

Iedereen mag binnen en buiten sporten en sportwedstrijden zijn weer toegestaan. Er is geen 

beperking in tijden en groepsgrootte en onder voorwaarden is ook publiek bij wedstrijden 

toegestaan. Binnen dat kader heeft de Sectie LB & KB gekeken naar haar wedstrijden voor het 

laatste deel van het seizoen. 

In een notendop betekent dit dat alle nog geplande wedstrijden doorgaan. Het NK Junioren B 

Allround zal gelijktijdig in één groot driedaags evenement in Enschede met de andere resterende 

NK’s Junioren worden gehouden. En het NK Masters wordt verplaatst naar het weekend van 12 

en 13 maart in Hoorn. 

 

Holland Cups, NK Pure Sprint/Supersprint, Bloksma 10 km Bokaal en Zilveren Bal 
De Holland Cup & Rabobank 5 in Leeuwarden, het NK Pure Sprint/Supersprint in Alkmaar, de 

Holland Cup & Rabobank Finale gecombineerd met NK Afstanden neo-senioren in Enschede, de 

Bloksma 10 km Bokaal in Haarlem en de Zilveren Bal in Leeuwarden vinden allemaal op de reeds 

geplande data van 12/13 februari, 26 februari, 5/6 maart, 12 maart resp. 16 maart plaats. 

 

NK Junioren op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 februari in Enschede 
Het NK Allround en Afstanden 500/1000/1500m + NK Mass Start voor junioren B wordt 

geïntegreerd in het NK Junioren Sprint/Lange afstanden/Teamsprint en zullen allemaal in één 

weekend in Enschede plaatsvinden. 

Tijdens dat weekend vindt dan ook het NK Sprint/Lange afstanden/Teamsprint voor junioren A 

plaats én het NK Allround voor junioren C. Alle categorieën dus tezamen in één groot evenement 

voor junioren. 

 

De junioren B rijden op vrijdagavond 18 februari een 500 en 1500m en de junioren A hun eerste 

500m. Op zaterdagmorgen rijden de junioren C hun Allroundkampioenschap over 500 en 1500m 

en afsluitend de Teamsprint. ’s Middag komen de junioren A en B weer aan bod voor de 1000 en 

3000m en ’s avonds strijden de junioren B voor het Nederlands kampioenschap Mass Start. 

En op de slotdag rijden junioren A en B voor het sprinttoernooi hun 2e 500 en 1000m en het 

onderdeel Teamsprint. ’s Avonds staat dan voor de lange afstandsspecialisten junioren A nog de 

5000m op het programma. 

 

Voor deze gecombineerde opzet hebben de volgende argumenten voor de sectie LB & KB in 

overleg met de Disciplinemanager langebaan de doorslag gegeven: 

• Het volledige wedstrijdschema is niet meer ideaal vanwege de corona pandemie 

afgelopen jaren. Hierdoor moeten we lastige keuzes maken. 

• Wij zijn blij dat we het NK junioren B Allround überhaupt kunnen organiseren en 

medewerking van het OC van Enschede hebben.  

• Het wedstrijdprogramma van de wedstrijd is dusdanig in elkaar gezet dat rijders in onze 

optiek geen keuze(s) hoeven te maken. 

• Volgens het MJOP met 2 piekmomenten bij de B junioren is niet meer mogelijk doordat 

12/13 maart de enige andere mogelijkheid zou zijn in de kalender. Dit is binnen 3 weken 

en dus niet mogelijk een volledige nieuwe piek in te bouwen. 

• Een andere mogelijkheid voor deze wedstrijd is er niet, wat zou betekenen dat er geen 

Allroundtoernooi voor de junioren B zou kunnen plaatsvinden. 

 

NK Masters en Vikingrace 
Voor het NK Masters is gezocht naar een ander geschikt moment in het seizoen en vindt nu 

plaats in het weekend van 12 en 13 maart in Hoorn. Hierdoor hebben Masters nog de 

gelegenheid om voor 21 februari 2022 eventueel ontbrekende afstanden te rijden en zich 

(alsnog) voor het NK Masters Allround en/of Afstanden te kwalificeren. 
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Alleen de Vikingrace komt te vervallen, de organiserende vereniging STC Rutten en organisatie 

Viking Race heeft moeten besluiten dat deze internationale wedstrijd onder huidige 

omstandigheden en maatregelen helaas niet door kan gaan. 

 

 
KNSB 

Sectie Langebaan & Kortebaan 

SectieLBKB@knsb.nl 

Anice Das | Leen van den Heuvel | Sieme Kok | Rieks van Lubek | Marc Nelisse | Jan Zwier 
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