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PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES 
Sprint League 

Geschiedenis versies:  
15-07-2022 Versie 1.0 Definitieve versie voor seizoen 2022/2023 
20-10-2022 Versie 1.1 Aanpassing datum Sprint League #1 en invulling banen 
25-10-2022 Versie 1.2 Aanpassing selectiedatum Sprint League #1 

 
 

Sprint competitie over de volgende wedstrijden: 
Junioren A, neosenioren, senioren 

• Sprint League Pure Sprint #1 (100m/300m/500m) 
• Sprint League Pure Sprint #2 (100m/300m/500m) 
• NK Pure Sprint (100m/300m/500m) 
• NK Kortebaan (140m/160m) 

 
Junioren B 

• Sprint League Pure Sprint #1 (100m/300m/500m) 
• Sprint League Pure Sprint #2 (100m/300m/500m) 
• NK Super Sprint (2x100m, 2x300m) 
• NK Kortebaan (140m/160m) 

 
Junioren C  

• NK Super Sprint (2x100m, 2x300m) 
• NK Kortebaan (140m/160m) 

Algemeen 
1. Selectieregels  

1. Uitgangspunt is dat eenieder die zich voor een nationaal kampioenschap wenst te plaatsen 
dit via de mogelijkheden, die in dit document aangegeven worden, zou moeten kunnen. 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=senioren) dan wel de 
Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ=junioren) 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 Nederlandse ijsbanen 
(NEDERLANDSE tijden). 
Met betrekking tot deze ranglijsten wordt altijd uitgegaan van de gereden, en verwerkte, 
tijden t/m de avond van de dag vóór de genoemde VANTAGE datum in het desbetreffende 
seizoen. De gereden tijden moeten derhalve ook op de avond van de dag vóór de genoemde 
VANTAGE datum vóór 24:00 uur verwerkt zijn. 

4. 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.  
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2. Aanwijsplaatsen 

5. 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 6.  

6. De SCL en de SCLJ hebben 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/SCLJ (SCL@knsb.nl) te worden gedaan. De SCL/SCLJ zal hierop zo snel mogelijk 
beslissen.  
De SCL/SCLJ 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/SCLJ L 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. 

7. 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 
Nederlandse 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  
8. Reserves worden uitgenodigd op basis van de rangschikking van de voorafgaande (selectie-) 

wedstrijd, tenzij anders beschreven bij de desbetreffende wedstrijd. 
9. Het aantal reserves is afhankelijk van de wedstrijd en is bij de desbetreffende wedstrijd 

vermeld. 
 

4. Aan- en afmelden voor wedstrijden  
10. 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.  

11. 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. 

 
6. Overige bepalingen  

12. 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 en KNSB Talent Teams kunnen via hun contactpersoon rechtstreeks met 
het SB contact opnemen. 
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7. Groepsindelingen 

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

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

15. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen groepsgrootte is vermeld wordt een 
groepsgrootte van 6 gehanteerd. 

 
Puntentelling Sprint League 

Klassering Punten Finalepunten 
 

Klassering Punten Finalepunten 
1 100 150 

 
13 18 18 

2 80 120 
 

14 16 16 
3 70 104 

 
15 14 14 

4 60 90 
 

16 12 12 
5 50 76 

 
17 10 10 

6 45 45 
 

18 8 8 
7 40 40 

 
19 6 6 

8 36 36 
 

20 5 5 
9 32 32 

 
21 4 4 

10 28 28 
 

22 3 3 
11 24 24 

 
23 2 2 

12 21 21 
 

24 1 1 
 
Selectie Sprint League: 

• Rijders welke tijdens de Sprint League meedoen aan een wedstrijd, volgens de geldende 
selectiecriteria en bij de eerste 24 rijden zullen punten halen voor de Sprint League en in het 
klassement worden opgenomen. 

• Indien er bij de NK kortebaan en de NK Pure Sprint/Super Sprint het aantal deelnemers hoger 
wordt dan hierna omschreven bij de betreffende wedstrijd, doordat deelnemers reeds 
geplaatst zijn door de Sprint League, zullen er ritten worden toegevoegd. 

• Wordt het NK Kortebaan niet verreden dan wordt er een virtueel klassement opgemaakt 
voor de junioren B van de snelste 100 meter tijdens het NK Super Sprint en voor de junioren 
A, neosenioren en senioren een klassement van de snelste 100 meter tijdens het NK Pure 
Sprint. Deze virtuele klassementen zullen meetellen als wedstrijd drie van het Sprint League 
klassement.  

• Tijdens het NK Pure Sprint wordt een wedstrijd junioren A en (neo)senioren verreden. 
Tijdens het NK Pure Sprint zal er een gecombineerd klassement gemaakt worden voor 
Junioren A en (neo)senioren welke telt voor het klassement van de Sprint League. 

• Het NK Supersprint / Pure Sprint is de finalewedstrijd van Sprint League en hier tellen de 
finalepunten. 

• Het eindklassement van de Sprint League is de optelling van de punten na de vier 
wedstrijden. 
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Wedstrijden 
Sprint League 1 - Pure Sprint 

Datum: 20 november 2022 te Tilburg  

 

 
Sprint League 2 - Pure Sprint 

Datum: 17 december 2022 te Enschede 

 

  

20 november 2022 
Categorie Gecombineerd junioren A, neosenioren en senioren 

 

Plaatsing A. VANTAGE ranglijst 500 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 16  
B. VANTAGE klassement 100-300-500 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 

nog niet geplaatst bij A 
6 

 
C. VANTAGE  ranglijst 100 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 nog niet 

geplaatst bij A & B 
2 

 Totaal per categorie 24 
Reserves VANTAGE 500 meter van 07-11-2022 31-10-2022 8 

20 november 2022 
Categorie Junioren B 

 

Plaatsing A. VANTAGE ranglijst 500 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 16  
B. VANTAGE klassement 100-300-500 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 

nog niet geplaatst bij A 
6 

 
C. VANTAGE ranglijst 100 meter d.d. 07-11-2022 31-10-2022 nog niet 

geplaatst bij A & B 
2 

 Totaal per categorie 24 
Reserves VANTAGE 500 meter van 07-11-2022 31-10-2022 8 

17 december 2022 
Categorie Gecombineerd junioren A, neosenioren en senioren 

 

Plaatsing A. Klassement Sprint League 12 
 B. VANTAGE ranglijst 500 meter d.d. 05-12-2022 4  

C. VANTAGE klassement 100-300-500 meter d.d. 05-12-2022 nog niet 
geplaatst bij A 

6 
 

D. VANTAGE  ranglijst 100 meter d.d. 05-12-2022 nog niet geplaatst bij A & B 2 
 Totaal per categorie 24 
Reserves VANTAGE 500 meter van 05-12-2022 8 

17 december 2022 
Categorie Junioren B 

 

Plaatsing A. Klassement Sprint League 12 
 B. VANTAGE ranglijst 500 meter d.d. 05-12-2022  4  

C. VANTAGE klassement 100-300-500 meter d.d. 05-12-2022 nog niet 
geplaatst bij A 

6 
 

D. VANTAGE ranglijst 100 meter d.d. 05-12-2022 nog niet geplaatst bij A & B 2 
 Totaal per categorie 24 
Reserves VANTAGE 500 meter van 05-12-2022 8 
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NK Kortebaan kunstijs 
Datum: (..) 

 
(..) 2023 
Categorie Junioren B 

 

Plaatsing Deelnemers Sprint League plus geplaatsten NK SS/PS 
 

 
Aangevuld tot 24, indien < 24 deelnemers, vanuit VANTAGE ranglijst 100 
meter van de maandag een week voorafgaand aan het NK 

 

 
Totaal per categorie +/- 24 

 

(..) 2023 
Categorie Junioren A, neosenioren en senioren  
Plaatsing Deelnemers Sprint League plus geplaatsten NK SS/PS  
 Aangevuld tot 24, indien < 24 deelnemers, vanuit VANTAGE ranglijst 100 

meter van de maandag een week voorafgaand aan het NK 
 

 Totaal per categorie +/- 24 
 
NK Kortebaan natuurijs (Door KNSB uitgeschreven) 

Categorie Junioren C 
 

Plaatsing 32 via VANTAGE ranglijst 100 meter van de maandag een week 
voorafgaand aan het NK 

32 
 

Totaal per categorie 32 
 

Categorie Junioren B, junioren A, neosenioren en senioren 
 

Plaatsing Deelnemers Sprint League plus geplaatsten NK SS/PS 
 

 
Aangevuld tot 32 vanuit VANTAGE ranglijst 100 meter van de maandag 
een week voorafgaand aan het NK 

 

 
Totaal per categorie +/- 32 

 
  

(..) 2023 
Categorie Junioren C 

 

Plaatsing VANTAGE ranglijst 100 meter van de maandag een week voorafgaand aan 
het NK 

18 
 

Op voordracht van het SB 6  
Totaal per categorie 24 
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NK Super Sprint/ Pure Sprint (NK 100 meter en 300 meter) 
Datum: 11 februari 2023 te Tilburg  
Algemeen: 

• Junioren C en junioren B rijden het NK Super Sprint bestaande uit het klassement van 2x 100 
en 2x 300 meter.  

• Junioren A en (neo)senioren rijden het NK Pure Sprint bestaande uit het klassement van 100- 
300-500 meter.  

• Het klassement van zowel de Super Sprint als Pure Sprint wordt teruggerekend naar de 100 
meter tijd.  

• Het NK zal, behoudens de 500 meter, zal in kwartetten worden verreden. 
 

 Plaatsingsschema HC DC HB DB DA HA DS HS 

Deelnemers Sprint League     16 16  X X X X 

Plaatsing VANTAGE ranglijst  
d.d. 30-01-2023 24 24 8 8 8 8 8 8 

Totaal per categorie: 24 24 24 24 20 20 20 20 

Reserves (Vantage) 8 8 8 8 8 8 8 8 

Selectie: 
• Per categorie worden 8 reserves uitgenodigd op basis van het VANTAGE klassement Pure 

Sprint voor junioren A en (neo)senioren en het VANTAGE klassement Super Sprint voor 
junioren C en junioren B.  

• Alle deelnemers dienen alle afstanden gereden te hebben en in VANTAGE te zijn 
opgenomen, met uitzondering van deelnemers aan Worldcup 500 meter en 1000 meter en 
WK Sprint uit hetzelfde seizoen.  

• Indien het NK Kortebaan op natuurijs is verreden worden de 4 deelnemers uit de finaleritten 
toegevoegd bij de NK Pure Sprint voor de categorieën junioren A en (neo)senioren. Het 
deelnemersaantal zal dan van 20 naar 24 gaan. Indien één of meerdere deelnemer(s) in de 
finale van het NK kortebaan een junioren A is, zal het aantal deelnemers van het junioren A 
toernooi niet met een kwartet worden uitgebreid. 

• Deelnemers op de Worldcup 500 meter en 1000 meter en WK Sprint van hetzelfde seizoen 
deelnemer kunnen aanspraak maken op een extra plaats.  
Dit zal niet ten koste gaan van het aantal deelnemers uit het bovenstaand schema.  

• Het aantal deelnemers aan de Sprint League wordt aangevuld met de aantallen zoals 
vermeld in bovenstaand tabel. Indien het aantal kleiner is dan het totaal aantal deelnemers 
zal dit worden aangevuld met reserves. Indien het aantal groter is dan het totaal aantal 
deelnemers wordt het totaal aantal deelnemers (voor er reserves zijn toegevoegd) naar 
boven afgerond tot een even aantal (dus niet tot een volledig kwartet). 

 
Nederlands Kampioenschap 100 meter en 300 meter: 

• Tijdens het NK Super Sprint worden er voor junioren C en junioren B nationale afstand titels 
op de 100 meter en op de 300 meter vergeven. Voor de junioren C en junioren B wordt er een 
klassement opgemaakt per categorie van de snelste 100 meter en de snelste 300 meter tijdens 
het NK Super Sprint voor nationale afstand titels 100 meter en 300 meter.  

• Tijdens het NK Pure Sprint worden er voor de junioren A en (neo)senioren afstand titels op 
de 100 meter en 300 meter vergeven. Voor junioren A en (neo)senioren wordt er een 
klassement opgemaakt per categorie van de snelste 100 meter en de 300 meter voor de 
nationale afstand titels op de 100 meter en 300 meter.  


