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KNSB Selectieprocedure Langebaan 
junioren, 2022-2023 

 
 
 

voor deelname aan internationale wedstrijden, 
kampioenschappen en selectiewedstrijden  

 
 
 

versie 28 oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ): 

  
     Technisch directeur: Remy de Wit 

Disciplinemanager langebaan: Freek van der Wart 
Hoofdcoach Talentontwikkeling: Jetske Wiersma  
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Internationale wedstrijden, -kampioenschappen en selectiewedstrijden 2021/2022 

 
 

Wedstrijd Datum Plaats Land Afstanden/ onderdeel 

 
Mass Start competitiewedstrijd 
tijdens WCKT  

30 okt Heerenveen NED Mass Start 

Residentie Cup Jun. A/B – 
tevens landelijke selectie NK Jun 
allround  

05-06 nov Den Haag NED 500 – 1.500m 
3.000m  
 

Selectiewedstrijd voor de 
European Youth Countrymatch 
tijdens Landelijke Selectie NK 
junioren Allround A en B (jun C) 

03 dec Alkmaar NED 500 – 1.500m 

Junior World Cup 1  26-27 nov Seinäjoki  FIN 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, 
Mass start,  MGR 
 

Junior World Cup 2 

 

4-5 dec Seinäjoki FIN 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, 

Mass start, Team Pursuit 

 

European Youth Countrymatch 7 jan Heerenveen  NED Dames (jun C en B): 500m, 1.500m, MS 

Heren (jun C en B): 500m, 1.500m, MS 

NK Allround junioren +                      
NK Afstanden junioren 
(500+1.000+1.500m)  + Mass 
Start  (tevens selectiewedstrijd 
WCF/ WKJ/) 

14-15 jan NTB NED Dames: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m 

(allround),MS                

Heren:   500m, 3.000m, 1.500m, 5.000m 

(allround),MS 

Dames/Heren: 500m, 1.000m, 1.500m (afstanden)  

Junior World Cup 3 
Finale 

04-05 feb Inzell GER 500m, 1.500m, 1.000m, 1.500, 3.000m, MS, TP 

WK junioren   
Allround / Afstanden 

10-12 feb Inzell GER Dames: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP, TS, MS      

Heren:   500m, 1.500m, 1.000m, 5.000m TP, TS, MS    

 

 
MS-Mass Start 
TP-Team Pursuit  
TS-Team Sprint 
MGR- Mixed Gender Relay 
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1. Uitgangspunten, proces en algemene voorwaarden 

 
Uitgangspunt 

 
1.1. De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van gouden medailles 

tijdens internationale wedstrijden zo groot mogelijk te maken, secundair op het zo groot 
mogelijk maken van de kans op het winnen van zilveren en bronzen medailles. 

 
Proces 

 
1.2. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de Nationale Selecties voor 

de ISU landenwedstrijd, ISU Junior World Cups en ISU Wereldkampioenschappen junioren 
geschiedt door de Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ), conform het Algemeen 
Reglement van de KNSB, in het bijzonder hoofdstuk 3;  

 

1.3. Bij het opstellen van de selectienormen maakt de SCLJ tevens gebruik van de input van de 
KNSB Talent Team coaches tijdens centrale overlegmomenten; 

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

selectienormen in overleg met betrokken coaches. 
 
Algemene bepalingen:  
 
1.5. De SCLJ selecteert conform het ISU reglement, in het bijzonder Rule 208, ISU 

Communications No. 2498, No. 2507 en No. 2514, voor deelname aan ISU Junior World Cups 
en internationale kampioenschappen; 
 

1.6. De SCLJ selecteert alleen A junioren voor de ISU Junior World Cups en het 
Wereldkampioenschap junioren. In het geval van een uitzonderlijk talent (ter beoordeling van 
de SCLJ) kan de SCLJ hiervan afwijken. 
 

1.7. De SCLJ streeft ernaar, mits het niveau voldoende is, alle beschikbare plaatsen in de 
wedstrijden te bezetten, maar is niet verplicht voor een wedstrijd het maximum aantal 
deelnemers (incl. reserves) in te schrijven. De reserves maken geen deel uit van de nationale 
selectie; 
 

1.8. De bondscoach junioren zal op grond van het uitgangspunt 1.1 de (team)selecties    
samenstellen voor de Mass start, de Team Pursuit en de Team Sprint tijdens de internationale 
wedstrijd: 

 
1.9. In uitzonderlijke gevallen (naar het oordeel van de SCLJ) kan de SCLJ per sekse en per 

afstand over één aanwijsplaats beschikken en kan daarom één rijder (die in potentie een 
medaillekandidaat is; dit naar het oordeel van de SCLJ) zowel vóór als na een 
(selectie)wedstrijd aanwijzen voor een internationale wedstrijd of internationaal 
kampioenschap; 
 

1.10. Indien zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien, 
zal de SCLJ na overleg met de coach(es) van de betrokken rijder(s) een besluit nemen. 
 

1.11. Indien een of meerdere wedstrijden door Covid 19 (of een daarmee vergelijkbare pandemie) 
of door een (geheel) andere calamiteit naar het oordeel van de KNSB geen doorgang kunnen 
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vinden, kan dit tot gevolg hebben dat het hierboven vastgelegde 
selectieproces niet of niet volledig toegepast kan worden. In dat geval 
is de Technisch Directeur bevoegd na overleg met de (overige leden 
van de) SCLJ om de definitieve selectie te bepalen (al dan niet door 
middel van één of meerdere aanwijsplaatsen); 
 

1.12. De begeleiding van de nationale selectie zal door de KNSB worden ingevuld, waarbij de 
bondscoach junioren van de KNSB ondersteund zal worden door een door de SCLJ aan te 
wijzen coach. Dit wordt voorafgaand aan het seizoen door de SCLJ bekend gemaakt.  
 

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

 
 

1.       Selectiewedstrijd voor de European Youth Countrymatch (zie 2.) tijdens Landelijke 

Selectie NK junioren Allround A en B     3 december 2022  

 

Junioren C (Dames en Heren) 

Deelname: 

• De beste 12 junioren per sekse per categorie op basis Vantage klassement 500-1.500 meter 
voor dames en 500-1.500 meter voor heren datum 21 november 2022; 

• De SCLJ kan maximaal 2 rijders toevoegen. 
 
De definitieve selectie voor deze wedstrijd wordt uiterlijk op woensdag 23 november 2022 
bekendgemaakt. 
 
 

2. European Youth Countrymatch te Heerenveen (NED)            7 januari 2023 

 
Afstanden per categorie: 500 meter, 1.500 meter, Mass Start  
 
SCLJ selecteert maximaal 16 sporters; 4 sporters per categorie. 
 
Junioren C  
Deelname: 

• De beste vier rijders per categorie en per sekse in het klassement 500/1.500 tijdens de 
selectiewedstrijd voor de European Youth Countrymatch (zie 1.); 

• Reserves worden geselecteerd door de SCLJ. 
 

Junioren B 
Deelname: 

• De beste vier rijders per categorie en per sekse in het klassement 500/1.500 tijdens de 
Residentie Cup 5 november 2022;   

• Reserves worden geselecteerd door de SCLJ. 
 
 
De definitieve selectie wordt uiterlijk op dinsdag 6 december 2022 bekend gemaakt. 
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3. ISU JUNIOR WORLD CUPS 
 

 

3.1   Junior World Cup te Seinäjoki (FIN)                  26 - 27 november 2022 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass start, Mixed Gender Relay 

 
In theorie (absoluut bezien) en onder optimale omstandigheden zou het misschien mogelijk zijn 
om maximaal 10 rijders per sekse te selecteren. Echter, het is vast gebruik binnen het 
juniorenformat om (in beginsel) maximaal 5 rijders per sekse te selecteren. De SCLJ is hierin 
exclusief bevoegd. 
 
Deelname:            

• De best geklasseerde rijder per afstand tijdens de Residentiecup, 5 en 6 november 2022 
(500m, 1500m en 3000m).  

• Eventuele overige rijders worden door de SCLJ geselecteerd op grond van een weging van de 
prestaties volgens uitgangspunt 1.1 tijdens Residentiecup, Mass Start competitiewedstrijden 
1, 2 en 3, en/ of gereden 1000 meter tijden d.d. 7 november 2022. De SCLJ zal een 
voordracht van de Bondscoach Junioren, alsmede de Mass Start meewegen in het 
samenstellen van de selectie; 

 
De definitieve selectie wordt uiterlijk op dinsdag 8 november 2022 bekend gemaakt. 

 
 

3.2    Junior World Cup te Seinäjoki (FIN)                          3-4 december 2022 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass start, Team Pursuit 
 
In theorie (absoluut bezien) en onder optimale omstandigheden zou het misschien mogelijk zijn 
om maximaal 10 rijders per sekse te selecteren. Echter, het is vast gebruik binnen het 
juniorenformat om (in beginsel) maximaal 5 rijders per sekse te selecteren. Dit is aan de SCLJ en 
zij is hierin exclusief bevoegd. 
 
Deelname:            

• De best geklasseerde rijder per afstand tijdens de Residentiecup, 5 en 6 november 2022 
(500m, 1500m en 3000m).  

• Eventuele overige rijders worden door de SCLJ geselecteerd op grond van een weging van de 
prestaties volgens uitgangspunt 1.1 tijdens Residentiecup, Mass Start competitiewedstrijden 
1, 2 en 3, en/ of gereden 1000 meter tijden d.d. 7 november 2022. De SCLJ zal een 
voordracht van de Bondscoach Junioren, alsmede de Mass Start en de Team Pursuit 
meewegen in het samenstellen van de selectie; 
 

De definitieve selectie wordt uiterlijk op dinsdag 8 november 2022 bekend gemaakt. 
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3.3.   Junior World Cup FINALE te Inzell (GER)                   4-5 februari 2023 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass Start, Team Sprint          
 
De SCLJ selecteert maximaal 5 rijders per sekse; 

     
Deelname: 

• Aan deze Junior World Cup zullen dezelfde rijders deelnemen als die voor het WK junioren in 

Inzell (10 – 12 februari 2023) zijn geselecteerd (zie 4.) 
 

    De definitieve selectie wordt uiterlijk op dinsdag 17 januari 2023 bekend gemaakt. 
 
 

4.   ISU WERELDKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN te Inzell (GER)   10-12 februari 2023 

 
Meerkamp (allround) Dames: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter;  
Meerkamp (allround) Heren:  500 meter, 3.000 meter, 1.500 meter, 5.000 meter; 
Afstanden 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames), 5.000 meter (heren), 
Team Pursuit  (dames en heren), Team Sprint (dames en heren), Mass Start (dames en heren) 

 
Op grond van het ISU-reglement (Rule 208, par. 2.6) bedraagt het aantal deelnemers voor het 
seizoen 2022/2023 in totaal maximaal 5 dames en maximaal 5 heren. Het maximum aantal rijders per 
onderdeel is:                              

 - Meerkamp (allround)   4 dames en 4 heren 
- 500 meter    5 dames en 5 heren   

 - Overige individuele afstanden   4 dames en 4 heren 
 - Team Pursuit     3 dames en 3 heren 

- Team Sprint    3 dames en 3 heren 
- Mass Start       2 dames en 2 heren 

 
Deelname:  

• De Nederlands Kampioen Allround Junioren A 2023. 

• De overige rijders en/of reserve(s) worden door de SCLJ geselecteerd op grond van een 
weging van de prestaties volgens uitgangspunt 1.1 tijdens de individuele afstanden, de 
meerkamp en de Mass Start van het NK junioren A (14 – 15 januari 2023). De SCLJ zal een 
voordracht van de Bondscoach Junioren, alsmede de Team Pursuit en de Team Sprint 
meewegen in het samenstellen van de selectie; 

 
 

    De definitieve selectie wordt uiterlijk op dinsdag 17 januari 2023 bekend gemaakt. 
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