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     Technisch directeur: Remy de Wit 
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EYOF en daarvoor betreffende selectiewedstrijd 2022/2023 

 
Wedstrijd  Datum Plaats Land Afstanden/ onderdeel 

Selectiewedstrijd EYOF  29 december 
2022* 

Leeuwarden NED 3 ronden tijdrit, 500m pack style race, 6 ronden tijdrit 
en de 1000m pack style race.  

     

EYOF 21 – 28 januari 
2023 

Friuli Venezia 
Giulia 

ITA 
500m, 1000m, 1500m, 3000m mixed relay 

 
*data zijn onder voorbehoud 
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1. Uitgangspunten, proces en algemene voorwaarden 

 
Uitgangspunt 

 
1.1. De doelstelling van het evenement de EYOF is: Leren wat het betekent om in een 

team maximaal te presteren tijdens een internationaal multisport-jeugdevenement. 
 
1.2. 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 
 
1.3. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de nationale 

selecties junioren geschiedt door de Selectiecommissie Shorttrack Junioren (SCSJ), 
conform het Algemeen Reglement van de KNSB, in het bijzonder hoofdstuk 3;  

 
1.4. Bij het opstellen van de selectienormen maakt de SCSJ tevens gebruik van de input 

van de KNSB Talent Team coaches tijdens centrale overlegmomenten; 
 

1.5. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt een evaluatie plaats over de gehanteerde 
selectienormen in overleg met betrokken coaches. 

 
Algemene bepalingen 
 
 
1.6. Bij het samenstellen van de selectie worden alleen officiële tijden gehanteerd 

verreden vanaf 1 juli 2020. Dit is ter beoordeling van de SCSJ.  
  
1.7. Bij het samenstellen van de staf (coach(es) en fysio) maakt de SCSJ gebruik van de 

input van de KNSB Talent Team coaches.  
 
1.8. De Hoofdcoach van het toernooi zal op grond van uitgangspunt 1.1 de 

(team)selecties samenstellen voor de Relay.  
 
1.9. In uitzonderlijke gevallen naar het oordel van de SCSJ  kan de SCSJ per sekse en 

per afstand over één aanwijsplaats beschikken en kan daarom één rijder (die in 
potentie een medaillekandidaat is, naar oordeel van de SCSJ) zowel vóór als na een 
(selectie)wedstrijd aanwijzen voor de EYOF. Indien er geen ruimte meer is op de 
desbetreffende wedstrijd dan wel afstand, dan vervalt de laatst geplaatste rijder. Bij 
een ex-aequo op een afstand of overall klassement (EYOF) zal de SCSJ beslissen 
wie de winnaar is en dus uitgezonden zal worden naar de betreffende wedstrijd;  
 

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

1.11. De Technisch Directeur behoudt zich het recht voor om, na publicatie, aanpassingen 
in dit Document door te voeren, als de omstandigheden vanwege COVID-19 (of een 
andere pandemie en/of een andere calamiteit) daarom vragen; 
 

1.12. Om te kunnen worden geselecteerd voor wedstrijden van TeamNL dient de rijder een 
overeenkomst met NOC*NSF te hebben ondertekend.  
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1.13. Indien een rijder het oneens is met een beslissing van de SCSJ inzake dit document, 
kan hij dit aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het geldende 
reglement (https://knsb.nl/overde-knsb/reglementen/); 

 

 
 

Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient (waar van toepassing) ook de vrouwelijke vorm te 
worden gelezen. 
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2. Begrippen 

 

Aanwijsplaats: de plaats die een rijder (die zich niet volgens de eisen van dit document heeft 

geplaatst) van de SCSJ krijgt toegewezen voor een wedstrijd van de Nationale Selectie. 

Deze plaats kan ten koste gaan van een, volgens dit document, reeds geplaatste rijder;  

 

De Hoofdcoach: één van de Talentcoaches van de KNSB Talent Teams die naar een 
wedstrijd zal worden uitgezonden als hoofdcoach van de selectie op dat moment;  
 

Disciplinemanager shorttrack: verantwoordelijk voor het operationeel leiding geven aan het 

topsport deel van de discipline shorttrack;  

 

ISU: De International Skating Union is de internationale sportbond voor alle wereldwijde 

schaatssporten.  

 

Individuele afstanden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter;  

 

Mixed Team Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale 

Selectie, waarbij het team bestaat uit een gelijke afvaardiging van vrouwen en mannen;  

 

Nationale Selectie: de wedstrijdrijders die geselecteerd worden door de SCSJ om onderdeel 

uit te maken van het team dat namens de KNSB wordt uitgezonden, niet beperkt tot 

wedstrijden genoemd in dit document;  

 

Niet meereizende reserve(s): de rijder(s) die is geselecteerd door de SCSJ als 

reserverijder(s), maar niet mee zal reizen naar de wedstrijd van de Nationale Selectie;  

 

Selectiecommissie Shorttrack (SCSJ): een door de Directeur-Bestuurder van de KNSB 

benoemde commissie belast met het opstellen van het selectieproces, het selecteren van 

deelnemers en reserves en het toewijzen van aanwijsplek(ken) voor deelname aan 

wedstrijden van de Nationale Selectie. De commissie bestaat uit de disciplinemanager 

shorttrack, de Hoofdcoach talentontwikkeling en de technisch directeur;  

 

Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor 

selectiecriteria 
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3. Selectiewedstrijd EYOF                                                            29 december 2022 

 
Onderdelen: 3 ronden tijdrit, 6 ronden tijdrit, en 500m, 1000m  

 
Deelnemers 

• Rijders geboren tussen 1-7-2006 t/m 30-6-2008  
 
Deelnemers aan de Time trial (3 ronden en 6 ronden) 

• De 12 snelste rijders op de 1000m en de 12 snelste rijders op de 500m die voldoen 
aan beide limiettijden (zie hieronder), volgens www.shorttrackonline.info op maandag 
12 december 2022 (indien deze niet actueel beschikbaar is, beslist de SCSJ), worden 
via een lijst op schaatsen.nl gepubliceerd uiterlijk woensdag 14 december. 

• Bovengenoemde snelste rijders dienen te voldoen aan beide limiettijden:  
 

Vrouwen: 500m 49.00> en 1000m 1.41.00>  
Mannen:  500m 46.50> en 1000m 1.36.00>  

 

• De SCSJ is gemachtigd om deelnemers toe te voegen aan de time trial van de 
selectiewedstrijd.  

• Rijders die in aanmerking komen voor deelname aan de EYOF selectiewedstrijd 
kunnen zich aanmelden voor de EYOF selectiewedstrijd tot maandag 19 december 
2022 einde dag (17.00) volgens de beschreven wijze op www.shorttrackonline.info.  

• Uiterlijk vrijdag 23 december 2022 worden de deelnemers en het definitieve 
programma van de EYOF selectiewedstrijd via www.schaatsen.nl bekend gemaakt.  

 
 
Wedstrijdprocedure 
Voor kwalificatie, puntentelling, startposities en ritindelingen van de pack style races, zie 
bijlage blz. 7 
 
 

4. EYOF                                                                                  21 – 28 januari 2023 

 
Onderdelen: 500m, 1000m, 1500m, 3000m mixed relay 
Zie de Manual voor meer informatie over de wedstrijd.  

 
Deelnemers 

• Leeftijdscategorie: geboren tussen 1-7-2006 t/m 30-6-2008  

• Vrouwen: 1500m en 1000m en 500m 2 startplekken (zie link bij 1.6)  

• Mannen: 1500m en 1000m en 500m 2 startplekken (zie link bij 1.6) 

• De EYOF selectiewedstrijd op 29 december heeft een eigen puntentelling (zie bijlage 
blz. 7)  

• De winnaars van beide combinatieklassementen (3 ronden & 500m pack-style en 6 
ronden & 1000m pack-style) van de EYOF selectiewedstrijd worden voorgedragen 
aan NOC*NSF voor de EYOF. 

o Het EYOF selectiewedstrijd eindklassement wordt opgemaakt uit de volgende 
onderdelen:  

▪ Combinatieklassement: 3 ronden tijdrit en 500m pack style race 
▪ Combinatieklassement: 6 ronden tijdrit en de 1000m pack style race 

• Bij een ex aequo in het combinatieklassement op een afstand zal de SCSJ een rijder 
aanwijzen voor de desbetreffende afstand.            

 
De deelnemers voor het EYOF worden door de SCSJ uiterlijk maandag 5 januari 2023 
officieel bekendgemaakt. 

https://storage.knsb.nl/2022/11/8abca2ce-eyof2023_technicalmanual_v1_november-2022.pdf


 

7 
 

5. Bijlage  

 

Startvolgorde 
Startvolgorde van de time trial vindt plaats op grond van de snelste persoonlijke tijd, waarbij 
de snelste tijd als eerste (1e) start. 
 
Ritindelingen (pack-style) 
 De startposities worden als volgt bepaald:  

• 1000m halve finale op grond van de uitslag van de 6 ronden tijdrit;  

• 500m halve finale op grond van de 3 ronden tijdrit;  
 
Ritindeling 1000m, halve finale 1000 meter op basis van de 6 ronden tijdrit:  

• Het maximaal aantal deelnemers, dat zich na de 6 ronden time trial plaatst voor de 
1000m pack style race, is 10 vrouwen en 10 mannen. 

• 1e halve finale 1000m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e, 9e gerangschikte rijder;  

• 2de halve finale 1000m bestaat uit de 2e, 3e, 6e, 7e, 10e gerangschikte rijder;  
 
A en B finale 1000m:  

• Vanuit de halve finales 1000m plaatsen de nummers 1 en 2 zich, tot een maximum 
van 5 rijders, voor de A finale 1000m;  

• Indien er een of meerdere toevoeging(en) plaatsvindt(en), geldt het ISU reglement;  

• De overige (5) rijders plaatsen zich voor de B finale 1000m.  
 
Ritindeling 500m, halve finale 500 meter op basis van de 3 ronden tijdrit:  

• Het maximaal aantal deelnemers, dat zich na de 3 ronden time trial plaatst voor de 
500m pack style race, is 10 vrouwen en 10 mannen. 

• 1e halve finale 500m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e en 9e gerangschikte rijder;  

• 2e halve finale 500m bestaat uit de 2e, 3e, 6e, 7e en 10e gerangschikte rijder;  
 
A en B finale 500m:  

• Vanuit de halve finales 500m plaatsen de nummers 1 en 2 zich, tot een maximum 
van 5 rijders, voor de A finale 500m;  

• Indien er een of meerdere toevoeging(en) plaatsvindt(en), geldt het ISU reglement;  

• De overige (5) rijders plaatsen zich voor de B finale 500m.  
 
 
*De SCSJ is gemachtigd om deelnemers toe te voegen aan de pack style races. 
 

 
Puntentelling 
De puntentelling van het combinatieklassement voor de 3 ronden tijdrit en de 500m, 6 
ronden tijdrit en de 1000m is als volgt:  
 

1e 34 

2e  21 

3e 13 

4e 8 

5e  5 

6e  3 

7e 2 

8e 1 
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Aanvullende voorwaarden voor de selectiewedstrijd/puntenklassement:  

• Indien een rijder in de halve finale een penalty ontvangt mag hij niet deelnemen aan 
de finale B van de betreffende afstand;  

• Indien een rijder niet start of een gele kaart ontvangt in de halve finale mag de rijder 
niet starten in de finale A of B van de betreffende afstand;  

• Indien een rijder in de finale A (1000m, 500m), finale B (1000m, 500m) of de 1500m 
een penalty ontvangt zijn de ISU reglementen bepalend (Rule 295 en Rule 297).  

• Bij een valpartij tijdens de time trial mag een rijder opnieuw rijden, mits dat er 
voldoende tijd is. De rijder zal na de laatste persoon de kans krijgen om opnieuw te 
rijden. 

• Indien een rijder een rode kaart ontvangt wordt hij uit de totale wedstrijduitslagen 
gehaald.  

 


