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PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES  
Nationale langebaanwedstrijden voor junioren seizoen 2022/2023 
(Vikingrace vanaf pupillen) 
 

Geschiedenis versies:  
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Algemeen 
Waar in dit document wordt gesproken over deelnemers of rijders, worden zowel dames als heren 
bedoeld.  
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. Deze 
mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: deelname aan regionale of landelijke selectiewedstrijd(en), 
Junior World Cup wedstrijd(en) (JWC). 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 Junioren (SCLJ) gebruik maakt van een 
aanwijsplaats. 
  



 

 

Selectiedocument 
LB & KB seizoen 2022/2023 
Junioren wedstrijden 
versie 1.1 | 2 oktober 2022 | pagina 2 / 12 

 
 

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.  

 
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 SCLJ heeft 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 SCLJ (SCL@knsb.nl) te 
worden gedaan. De SCLJ zal hierop zo snel mogelijk beslissen.  
De 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 SCLJ 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 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 op 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. 
10. Reserves voor de landelijke selectiewedstrijden worden in principe per regio ingezet. Alleen 

wanneer de reserves van de ene regio niet voorhanden zijn en er een plaats openvalt mag de 
reserve van de andere regio hiervoor in de plaats starten, e.e.a. ter beoordeling van het SB. 

 
4. Aan- en afmelden voor wedstrijden  
11. 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.  
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12. 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 uitsluitend ter beoordeling van het SB. 

13. Verdere informatie over aan- en afmelden is te vinden in KNSB Langebaanmededeling seizoen 
2021/2022 nummer 1 d.d. 1 september 2021. In deze mededeling is tevens een boeteregeling 
opgenomen m.b.t. niet- of onjuist aan- of afmelden. 

 
5. Overige bepalingen  
14. 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. 

Groepsindelingen bij verschillende wedstrijden 
Algemeen 

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

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

§ De groepsindelingen zullen op Nederlandse tijden worden gebaseerd. 
§ Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen groepsgrootte vermeld, wordt een 

groepsgrootte van 6 gehanteerd. 
§ Indien er bij een klassementswedstrijd over meerdere afstanden deelnemers worden 

toegevoegd die niet aan het klassement deelnemen dan gelden, tenzij anders vermeld, de 
volgende regels: 
o Als er voor de startvolgorde van een afstand wordt geloot dan loten deze deelnemers 

mee volgens de geldende regels; 
o Als de startvolgorde van een afstand wordt bepaald op basis van een tussenklassement 

dan vindt voor de toegevoegde deelnemers een loting plaats op basis van de ranglijst 
van VANTAGE tenzij anders aangegeven. De toegevoegde deelnemers zullen als één 
groep voor de klassementsrijders bij dezelfde afstand starten.  

 
NK Allround / Sprint Junioren 
Bij de loting geldt voor de eerste en tweede afstand de volgende groepsindeling:  

• Groep 1: 1 t/m 8 beste tijden 
• Groep 2: 9 t/m 16 beste tijden  
• Groep 3: etc. 

 
NK Afstanden Junioren 
Voor de langste afstand voor Junioren A en B geldt de volgende groepsindeling: 

• Groep 1: 1 t/m 4 beste tijden 
• Groep 2: 5 t/m 8 beste tijden 
• Groep 3: etc.  
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Wedstrijden seizoen 2022/2023 
 

International Thialf Race 
Datum: 24 en 25 september 2022 te Heerenveen 
 
Bepalingen voor deelname worden nader uitgewerkt in een separate (internationale) aankondiging 
voor deze wedstrijd. 
 

NK Clubs 
Datum: 1 oktober 2022 te Heerenveen 
 
Deelname: Nederlandse kampioenschappen voor clubteams van verenigingen, lid van de KNSB. 
Een team bestaat uit de volgende 14 rijders en 4 reserves: 

§ 4 heren (neo)senioren + 1 reserve 
§ 4 dames (neo)senioren + 1 reserve 
§ 3 heren junioren + 1 reserve 
§ 3 dames junioren + 1 reserve 

De te rijden afstanden voor junioren zijn: 500m, 1.000m, 1.500m. 
De te rijden afstanden voor senioren zijn: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m. 
 
Alle rijders rijden één afstand en er mag één rijder per afstand worden ingeschreven. 
 
Bij een valpartij of diskwalificatie (DQ) zal een club de slechts gereden tijd van die afstand plus 5% als 
resultaat krijgen. Op deze manier kan elke club blijven strijden voor een zo goed mogelijk 
eindresultaat. 
 
Selectiecriteria: 
§ Om als club in de ranglijst te komen wordt er een selectie gemaakt van junioren en senioren 

tijden. 
§ De junioren C, B en A worden samengevoegd tot een categorie, ‘junioren’. De neo-senioren, 

senioren en masters worden samengevoegd tot een categorie ‘senioren’. 
§ Voor ranking van de junioren categorie worden de 2 beste tijden van de 500m, 1.000m en 1.500m 

meter dames en heren meegerekend. Voor de senioren de 2 beste tijden van de 500m, 1.000m, 
1.500m en 3.000m. Om alle afstanden en tijden even zwaar mee te laten wegen bij de selectie, 
wordt er een puntentotaal berekend per club. Tijden worden herleid naar 500m tijden en 
opgeteld om tot de totalen zoals in de ranglijst weergegeven te komen. Al deze puntenaantallen 
(14) tezamen maken het puntentotaal per club en bepalen de plek op de ranglijst. 

§ Alleen tijden gereden in Nederland tellen mee (NEDERLANDSE tijden). 
§ De club waar de schaatser zijn licentie heeft is de club waarvoor hij of zij resultaten boekt. 
§ Selectie vindt plaats op basis van gereden tijden in seizoen 2021/2022.  

 
Voor ranglijsten, uitnodiging, inschrijving, etc. www.nkclubs.nl. 
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Residentie Cup Junioren B en A  
(tevens selectie NK Allround en JWC1 en JWC2) 

Datum: 05 en 06 november 2022 te Den Haag (Residentie Cup) 
 
06 November 2022 te Den Haag (landelijke selectie 3 km t.b.v. NK Jun A Allround) 
06 November 2022 te Alkmaar (landelijke selectie 3 km t.b.v. NK Jun. B Allround) 
 
Uitnodigingen en organisatie conform Reglement Residentie Cup. 
 

De Residentie Cup (RC) was en blijft een intergewestelijke wedstrijd voor junioren B/A. Het 
oorspronkelijke karakter van de RC zal ook de komende jaren voor het grootste deel behouden 
blijven, dus een wedstrijd tussen de beste junioren van de verschillende gewesten. 
 
Junioren B: 
32 deelnemers 500-1.500m. 
Elk gewest 1 team voor teamsprint. 
24 deelnemers 3.000m. 
 

Jun B – max. 32 deelnemers DB HB 
VANTAGE ranglijst 500-1.500m 24 24 
3 per Gewest* x x 
Aanvulling vanuit VANTAGE ranglijst 
500-1.500m 

8-x 8-x  

   
Teamsprint 3 per gewest 3 per gewest 

 
* Gekeken wordt of bij de top 24 VANTAGE van maandag 31 oktober 2022 van elk van de gewesten 

minimaal 3 deelnemers geselecteerd zijn, is dit niet het geval dan worden de beste niet geplaatste 
deelnemers van dat gewest alsnog geplaatst. 

 
Junioren A: 
32 deelnemers 500-1.500m. 
24 deelnemers 3.000m. 
 

Jun A – max. 32 deelnemers DA HA 
VANTAGE ranglijst 500-1.500-3.000m 24 24 
3 per Gewest* 
   evt. aanwijsplekken BCJ 

x 
y 

x 
y 

Aanvulling vanuit VANTAGE ranglijst  
500-1.500-3.000m  

8-x-y 8-x-y 

   
3.000m uit klassement 500-1.500m 24 24 
3.000m VANTAGE ranglijst 3.000m* Top 10 Top 10 

 
 *Gekeken wordt of bij de top 24 VANTAGE van maandag 31 oktober van elk van de gewesten 

minimaal 3 deelnemers geselecteerd zijn, is dit niet het geval dan worden de beste niet geplaatste 
deelnemers van dat gewest alsnog geplaatst. 
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* Vanwege plaatsing JWC-3.000m, aanvullen niet geplaatste deelnemers die wel bij de top 10 

VANTAGE 3.000m staan. Zij rijden na de klassementsrijders. 
 
Loting 500-1.500m: 
De loting van de wedstrijd wordt op de 500 & 1.500m gedaan volgens IWR 241 lid 2&3 (groepen van 
6, twee deelnemers uit hetzelfde gewest rijden niet tegen elkaar). 
 
3000m: 
Top 24 van het klassement na 2 afstanden*. De 3.000m wordt gezet op basis van het 
(omgekeerde)klassement na 2 afstanden (beste rijders in het laatste paar). 
 
Residentiecup: 
Het klassement voor de Residentiecup Jun B (500-1.500m + TS) + Jun A (500 – 1.500m) wordt 
opgemaakt uit de beste 3 rijders per gewest. 
 
Belang van deze wedstrijd: 
§ Naast de titel om de Residentie Cup voor de gewesten, plaatst de top van het klassement van 

de 500m, 1.500m en 3.000m van de deelnemers tijdens het wedstrijdweekend van de 
Residentie Cup zich direct voor het NK Allround junioren A en B. 

§ Zowel de winnaar 500m als ook de winnaar 1.500m Residentie Cup bij de junioren A wordt 
rechtstreeks geplaatst voor het NK Afstanden Junioren 500m resp. 1.500m (ongeacht de 
gereden tijd). 

§ En ook plaatsingswedstrijd voor Junior World Cup 1 (JWC1) en Junior World Cup 2 (JWC2). 
 

Landelijke Selectiewedstrijd voor NK Allround  Junioren B en A 
Datum: 03 en 04 december 2022 te Alkmaar - junioren B 
Datum: 03 en 04 december 2022 te Alkmaar - junioren A 
 
Reserves voor de landelijke selectiewedstrijden worden in principe per regio ingezet. Alleen wanneer 
de reserves van de ene regio niet voorhanden zijn en er een plaats openvalt mag de reserve van de 
andere regio hiervoor in de plaats starten, e.e.a. ter beoordeling van het SB. 
 
Deelname junioren A 
Deelnemers aan JWC1 en JWC2 of senioren World Cups zijn rechtstreek geplaatst voor het NK 
Allround Junioren A. 
Het deelnemersveld is 36 rijders (per sekse), de top van de VANTAGE ranglijst 500m-1.500m-3.000m 
van maandag 21 November 2022 geschoond van de rijders zoals hiervoor vermeld. Daarnaast 
worden er 8 reserves per sekse uitgenodigd.  
 
Deelname junioren B 
De regio's melden uiterlijk maandag 21 november 2022 bij het SB de junioren B (namen met KNSB 
relatienummers) die zich rechtstreeks voor het NK Allround hebben geplaatst (6 per regio en sekse). 
Het deelnemersveld is 32 rijders (per sekse. De regio’s melden uiterlijk maandag 21 November 2022, 
geschoond van de rijders zoals hiervoor vermeld, bij het SB de junioren B (namen met KNSB 
relatienummers) voor deze selectiewedstrijd (16 per regio en sekse). 
Daarnaast worden er 8 reserves per sekse (4 per regio) uitgenodigd. 
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Te rijden afstanden: 

§ Junioren A 500m, 1.500m en 3.000m  
§ Junioren B 500m, 1.500m en 3.000m  

 
Belang van deze wedstrijd: 

§ X plaatsen voor het NK Allround Junioren. 
 

NK Allround Junioren B en A /  
NK Afstanden 500m-1.000m-1.500m voor Junioren B en A 

Datum: 14 en 15 januari 2023 te Groningen 
 
NK Allround 
 Junioren A DA HA 

1.  Deelnemers JWC1 en JWC2 (x)  x x 

2.  Deelnemers senioren World Cups (y) y y 

3.  Klassement van wedstrijdweekend Residentie Cup 
500-1.500-3.000m 

10-x 10-x 

4.  Klassement van landelijke selectiewedstrijd 18-y 18-y 
Totaal aantal deelnemers 28 28 
Deelnemers laatste afstand 12 12 
Reserves 4 4 

 
 Junioren B DB HB 

1.  Klassement van wedstrijdweekend Residentie Cup 
500-1.500-3.000m 

8 8 

2.  Aan te wijzen door regio NO, uiterlijk op 02-01-2023 6 6 
3.  Aan te wijzen door regio ZW, uiterlijk op 02-01-2023 6 6 
4.  Klassement van de landelijke selectiewedstrijd 8 8 
Totaal aantal deelnemers 28 28 
Deelnemers laatste afstand 12 12 
Reserves 4 4 

   
Voor junioren welke in het internationale inline- of shorttrackcircuit meedraaien zijn per categorie 2 
plaatsen voor het NK Allround beschikbaar voor diegenen die op de van toepassing zijnde VANTAGE-
klassement d.d. 2 januari 2023 bij de eerste 10 staan.  
 
Voor de deelnemers die in aanmerking kunnen komen dient de aanvraag te geschieden via de 
desbetreffende Sectie. Deze plaatsen worden in mindering gebracht van het aantal plaatsen die te 
verdienen zijn via de landelijke selectiewedstrijd. 
 
Op het NK Allround Junioren zal alleen de 500 meter in paren worden gestart, alle andere afstanden 
worden in kwartetten gestart.  
 
Te rijden afstanden NK Allround Junioren: 

§ Heren Junioren A 500m, 3.000m, 1.500m en 5.000m 
§ Dames Junioren A 500m, 1.500m, 1.000m en 3.000m  
§ Junioren B (D en H) 500m, 1.500m, 1.000m en 3.000m 
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Belang van de wedstrijd: 
§ X plaatsen voor de ISU Junior World Cup Final. 
§ X plaatsen voor de ISU World Junior Championships. 
§ 2 plaatsen voor junioren A (zowel dames als heren) bij het NK Sprint. 
§ 2 plaatsen voor junioren A (zowel dames als heren) bij het NK Allround. 

 
NK Afstanden 500m-1.000m-1.500m voor Junioren B en A 
Ten behoeve van het NK Afstanden Junioren A en B worden die rijders toegevoegd welke op de 
VANTAGE ranglijst d.d. 2 januari 2023 de volgende limiettijden hebben gereden.  
Junioren B  
Dames  500m / 41.90 1.000m / 1.23.70 1.500m / 2.09.60  
Heren  500m / 38.20  1.000m / 1.16.10 1.500m / 1.56.80 
Junioren A  
Dames  500m / 41.50 1.000m / 1.22.90 1.500m / 2.08.30 
Heren  500m / 38.00 1.000m / 1.14.70 1.500m / 1.55.20 
 
Bij de junioren A wordt zowel de winnaar van de 500 meter als de winnaar van de 1.500 meter van 
de Residentie Cup rechtstreeks geplaatst voor het NK Afstanden Junioren, ongeacht de gereden tijd. 
 
In afwijking van artikel 101.10b van de ‘Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan’ zullen de 
afstandskampioenschappen Heren Junioren A niet over de eerste drie afstanden worden verreden, 
maar over de afstanden 500m, 1.000m en 1.500m. De 1.000m voor Heren junioren A zal tevens 
tijdens het NK Allround/NK Afstanden Junioren worden verreden. 
 
 

NK Mass Start Junioren A en B 
Datum: 15 januari 2023 te Groningen 

• Voor het NK Mass Start Junioren A en B komen alle deelnemers van het NK Allround Junioren 
alsmede de deelnemers van het NK Afstanden Junioren op de 500m, 1.000m en 1.500m in 
aanmerking. Voor elke categorie zijn er 4 plaatsen (per sekse) beschikbaar voor junioren 
vanuit een andere schaatsdiscipline.  

• Het maximum aantal deelnemers is 24. Bij overschrijding van dit maximum wordt er 
gerangschikt op basis van de VANTAGE ranglijst 1.500 meter d.d. 2 januari 2023. 

• De regelgeving voor de Mass Start is volgens het nationaal wedstrijdreglement artikel 
101.12. 

 

Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint en 3.000 meter Junioren B en A 
Datum:  28 januari 2023 te Groningen (NK Sprint junioren B) 
 28 januari 2023 te Groningen (NK Sprint junioren A) 
 29 januari 2023 te Groningen (NK 3.000 m junioren B en A) 
 
Reserves voor de landelijke selectiewedstrijden worden in principe per regio ingezet. Alleen wanneer 
de reserves van de ene regio niet voorhanden zijn en er een plaats openvalt mag de reserve van de 
andere regio hiervoor in de plaats starten, e.e.a. ter beoordeling van het SB. 
  



 

 

Selectiedocument 
LB & KB seizoen 2022/2023 
Junioren wedstrijden 
versie 1.1 | 2 oktober 2022 | pagina 9 / 12 

 
Deelname junioren A 
Deelnemers aan de JWC Final, WK Junioren of senioren World Cups zijn rechtstreek geplaatst voor 
het NK Sprint Junioren A en/of NK Afstanden Junioren A. 
Het deelnemersveld is 32 rijders (per sekse), de top van de VANTAGE ranglijst 500m-1.000m van 
maandag 16 januari 2023 geschoond van de rijders zoals hiervoor vermeld. Het deelnemersveld voor 
de 3.000m is eveneens 32 rijders (per sekse), de top van de VANTAGE ranglijst 3.000m eveneens van 
maandag 16 januari 2023 geschoond van de rijders zoals hiervoor vermeld. 
Daarnaast worden er 8 reserves per sekse uitgenodigd (voor zowel sprint als 3.000m). 
 
Deelname junioren B 
Het deelnemersveld is 32 rijders (per sekse). De regio’s melden uiterlijk maandag 16 januari 2023, 
geschoond van de rijders zoals hiervoor vermeld, bij het SB de junioren B (namen met KNSB 
relatienummers) voor deze selectiewedstrijd (16 per regio en sekse).  
Voor zowel sprint (500m-1.000m) als 3.000m. 
Daarnaast worden er 8 reserves per sekse (4 per regio) uitgenodigd. 
 
Te rijden afstanden: 

§ Junioren A 500m en 1.000m 
3.000m  

§ Junioren B 500m en 1.000m 
3.000m  

 
Belang van deze wedstrijd: 
§ X plaatsen voor het NK Sprint Junioren B en A. 
§ X plaatsen voor het NK Afstanden 3.000m Junioren B en A. 

 
 

NSSV Talentendag / NK-kwalificatiewedstrijd NK Allround Junioren C 
Datum: 05 februari 2023 te Utrecht - junioren C 
 
Organisatie: Baancommissie Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Schaatssupporters 
Vereniging (NSSV) en SB. 
 
Deelname junioren C 
De 6 aan te wijzen rijders per regio die zich direct voor het NK geplaatst hebben worden na afloop 
van de NSSV Talentendag bekend gemaakt en tellen niet mee voor de te verdienen plaatsen voor het 
NK Junioren C in deze wedstrijd. Het deelnemersveld is 60 rijders per sekse. Er worden 8 reserves per 
sekse (4 per regio) uitgenodigd.  

De regio's melden uiterlijk maandag 23 januari 2023 bij het SB de junioren C (namen met KNSB 
relatienummers) voor deze selectie wedstrijd. (30 per regio en sekse). 

Te rijden afstanden: 
§ Junioren C 500m en 1.500m  

 
Belang van deze wedstrijd: 
X plaatsen voor het NK Allround Junioren. 
6 aanwijsplaatsen per regio per sekse.  
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NK Sprint en Teamsprint Junioren B en A /  
NK Afstanden 3.000m Junioren B en A en 5.000m Junioren A  

Datum: 25 en 26 februari 2023 te Utrecht 
 

Plaatsingsschema NK Sprint junioren B Dames Heren 
1.  Aan te wijzen door regio NO, uiterlijk 06-02-2023 6 6 
2.  Aan te wijzen door regio ZW, uiterlijk 06-02-2023 6 6 
3.  Klassement van de landelijke selectiewedstrijd 16 16 
Totaal aantal deelnemers 28 28 
Reserves 4 4 

Deelnemers aan de JWC Final, WK Junioren of senioren World Cups worden direct geplaatst voor het 
NK Junioren Sprint en lange afstanden.  
  

Plaatsingsschema NK Sprint junioren A Dames Heren 
1.  Deelnemers JWC Final en/of WK Junioren (x) x x 
2.  Deelnemers senioren World Cups (y) y y 
3.  Klassement van de landelijke selectiewedstrijd 28-x-y 28-x-y 
Totaal aantal deelnemers 28 28 
Reserves 4 4 

Bij het NK Sprint junioren B en A zal de 500m in paren- en de 1.000m in kwartetten gereden worden. 
 

Plaatsingsschema NK 3.000m junioren B Dames Heren 
1.  Aan te wijzen door regio NO, uiterlijk 06-02-2023 6 6 
2.  Aan te wijzen door regio ZW, uiterlijk 06-02-2023 6 6 
3.  Uitslag landelijke selectiewedstrijd 8 8 
Totaal aantal deelnemers 20 20 
Reserves 4 4 

 
Plaatsingsschema NK 3.000m junioren A Dames Heren 
1. Deelnemers van JWC1 of senioren World Cups (x) x x 
2. Deelnemers senioren World Cups (y) y y 
3. Uitslag landelijke selectiewedstrijd 20-x-y 20-x-y 
Totaal aantal deelnemers 20 20 
Reserves 4 4 

 
Plaatsingsschema NK 5.000m junioren A Dames en Heren 
De beste 12 geklasseerden van de 3.000m op het NK Afstanden 3.000m 
Junioren A 

12 

Totaal aantal deelnemers 12 
Reserves 4 
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NK Teamsprint junioren B en A 
Gewesten en KTT’s kunnen per leeftijdscategorie en sekse deelnemen met één of meerdere team’s. 
 
Voor de inschrijving geldt het volgende:  

• ieder team mag zowel bestaan uit deelnemers aan het NK sprint/lange afstanden als uit 
overige rijders van (de/het)zelfde KTT/baanselectie (gewest)/een team onafhankelijke 
rijders, indien noodzakelijk om een team te completeren;  

• een team bestaat uit drie (3) deelnemers van één en (de/het)zelfde KTT/baanselectie 
(gewest)/een team onafhankelijke rijders;  

• een team bestaat uit één en dezelfde sekse en categorie.  
 
Teams kunnen tot uiterlijk maandag 13 februari 2023 tot 20:00 uur worden ingeschreven door een 
KTT coach / GTC / teamvertegenwoordiger. Inschrijvingen zijn gericht aan SectieLBKB@knsb.nl met 
vermelding van de samenstelling van het team, de startvolgorde van de rijders (en reserves) en het 
relatienummer per rijder. 
 

NK Allround Junioren C 
Datum: 26 februari 2023 te Utrecht 
 
NK Allround   
 Junioren C DC HC 

1. Deelnemers Landenwedstrijd Ned/Ger/Nor (x) x x 

2. Aan te wijzen door regio NO, uiterlijk op 06-02-2023 6 6 
3. Aan te wijzen door regio ZW, uiterlijk op 06-02-2023 6 6    
4. o.g.v. klassement van de landelijke selectiewedstrijd 16-x 16-x 
Totaal aantal deelnemers 28 28 
Reserves 4 4 

 
Voor junioren welke in het internationale inline- of shorttrackcircuit meedraaien zijn per categorie 2 
plaatsen voor het NK Allround beschikbaar voor diegenen die op de van toepassing zijnde VANTAGE-
klassement d.d. 06 februari 2023 bij de eerste 10 staan.  
 
Voor de deelnemers die in aanmerking kunnen komen dient de aanvraag te geschieden via de 
desbetreffende Sectie. Deze plaatsen worden in mindering gebracht van het aantal plaatsen die te 
verdienen zijn via de landelijke selectiewedstrijd. 
 
Op het NK Allround Junioren zal alleen de 500 meter in paren worden gestart, alle andere afstanden 
worden in kwartetten gestart.  
 
Te rijden afstanden NK Allround Junioren: 

§ Junioren C (D en H) 500m en 1.500m 
 
Mixed Team Sprint wedstrijd junioren C 
De C-Junioren rijden geen Mass Start maar een Mixed Team Sprint wedstrijd. De teams worden door 
de organisatie samengesteld op basis van de klassementen in het NK. Dit betreft geen officieel 
Nederlands kampioenschap.  
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Viking Race 
Datum: 10 en 11 maart 2023 te Heerenveen 
 
Organisatie:  
De organisatie van de Viking Race, als internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de 
leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar, ligt in handen van Schaatstrainingsclub Rutten (STC 
Rutten). 
 
Deelnemers: 
• Jongens B2     
• Jongens B1     
• Jongens C2     
• Jongens C1    
• Jongens pupillen 12 jaar = Pupillen A 
• Jongens pupillen 11 jaar = Pupillen B 
• Meisjes B2 
• Meisjes B1  
• Meisjes C2  
• Meisjes C1  
• Meisjes pupillen 12 jaar = Pupillen A 
• Meisjes pupillen 11 jaar = Pupillen B 

 
Voor uitnodiging van de deelnemers wordt de volgende indeling gehanteerd: 

• Deelnemers buitenland 
De buitenlandse teams hebben hun eigen selectiecriteria. 

• Deelnemers Friesland 
Namens het Gewest Friesland worden 6 rijders uitgenodigd, waarvan de 6e rijder van 
Friesland in principe een lid van STC Rutten is. Deze deelnemers worden namens het gewest 
Friesland uitgenodigd. 

• Deelnemers Nederland 
De deelnemers die uitkomen voor de Nederlandse ploeg worden geselecteerd door het SB 
volgens onderstaande selectie. 

 
Selectie deelnemers: 

§ 2 junioren B1, B2 en C1 en C2*: op basis van de uitslag NK Junioren Allround, excl. junioren 
met Heerenveen of Leeuwarden als thuisbaan. 

§ 2 pupillen A en B op basis van de VANTAGE-ranglijst 500 meter d.d. 27 februari 2023, excl. 
pupillen met Heerenveen of Leeuwarden als thuisbaan. 

 
Indien er onvoldoende sporters van de categorie 1ejaars junioren C en 1ejaars junioren B tijdens de 
landelijke selectiewedstrijd en het NK Junioren aanwezig waren, worden deze aangevuld op basis van 
de van toepassing zijnde VANTAGE ranglijst d.d. 27 februari 2023 door het SB aangewezen (excl. 
Junioren met Heerenveen of Leeuwarden als thuisbaan). 


