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Extra bepalingen voor wedstrijden in het seniorencircuit 
met ingang van seizoen 2022/2023 
 
Tijdens de Najaarsvergadering in september 2022 heeft het Sectiebestuur Langebaan & 
Kortebaan het gebruik van eigen transponders en het heffen van inschrijfgeld voor wedstrijden in 
het seniorencircuit ingebracht en besproken met de achterban. Daaruit zijn de navolgende 
besluiten genomen die per direct worden ingevoerd. 
 
Inschrijfgeld voor deelname aan Holland Cup wedstrijden en voor Mass Start competitie 
Met instemming van de Najaarsvergadering d.d. 7 september 2022 heeft het Sectiebestuur 
Langebaan & Kortebaan op 7 september 2022 besloten tot het heffen van inschrijfgelden voor 
alle wedstrijden in het Seniorencircuit langebaan/kortebaan, met uitzondering van Nederlandse 
kampioenschappen en de Holland Cup-finale/NK Neo-senioren. 
 
Per wedstrijd zijn de volgende tarieven vastgesteld: 
Mass Start wedstrijden €   5,00  
 
Holland Cup wedstrijden 
Individuele afstanden: 
500 meter      €   5,00 
1.000 meter   €   7,50 
1.500 meter   €   7,50 
3.000/5.000 meter  € 10,00 
 
Meerkampen: 
Gruno Bokaal    € 25,00 
Kraantje Lek    € 25,00 
Eindhoven Cup   € 25,00 
UCB    € 20,00 
 
Sprintleague Pure Sprint € 10,00 
 
Bij de finale Holland Cup/NK Neo senioren en het NK Pure Sprint zal geen inschrijfgeldheffing 
plaatsvinden.  
 
Ook reserves dienen bij inschrijving te betalen, mochten zij niet worden uitgenodigd dan wordt 
het inschrijfgeld terugbetaald. Verder zal in geen enkel geval restitutie plaatsvinden. 
 
Gebruik eigen transponders tijdens Holland Cup wedstrijden 
Tijdsregistratie bij landelijke en regionale Inlineskate- en marathonwedstrijden vindt al jaren 
plaats met behulp van transponders. Bij de Hollland Cup wedstrijden gaan we met ingang van het 
seizoen 2022/2023 ook gebruikmaken van de persoonlijke transponder als extra 
tijdwaarneming. Het doel van deze introductie is om in de toekomst handtijdwaarneming te 
beperken of zelfs te laten vervallen bij langebaanwedstrijden. Daarnaast biedt de transponder 
een nog betere back-up als tweede tijdregistratiesysteem. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van het Mylaps transpondersysteem. Iedere transponder heeft een 
eigen ID. Deelnemers aan de Holland Cup worden geacht om met een eigen transponder deel te 
nemen aan deze wedstrijden. 
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Voor de Holland Cup wedstrijden adviseren we een rode ProChip Flex transponder aan te 
schaffen via de Mylaps webshop: https://speedhiveshop.mylaps.com/active-sports.html of via de 
GoSkate webshop: https://go-skate.nl/mylaps-prochip/.  
 
Aanschaf en registreren eigen transponder 
Je schaft je eigen transponder aan bij Mylaps of via de GoSkate app. Bij de vervolgstappen vind je 
meer informatie en de directe link naar de aanschaf van de transponder van jouw keuze. 
 
Registratie eigen transponder via Mijn KNSB 
Je eigen transponder moet je registreren via https://MIJN.KNSB.nl.  
 
Je eigen transpondernummer vul je in op https://mijn.knsb.nl/ details bij het blokje 
’transponders’. Je eigen transpondernummer komt vervolgens automatisch mee bij de 
inschrijving en in het wedstrijdbestand. 
 
Voor meer informatie zie de pagina ‘Transponders’ op KNSB.nl. 
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