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De gegevens van dit Marathon 
Informatieboekje zijn met zorg 
samengesteld. Dit betreft echter een 
moment opname. Ten aanzien van 
de juistheid van de inhoud hiervan 
kan geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard. 
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gegevens verwijzen wij naar  
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VOORWOORD

We staan aan de vooravond van een nieuw 
marathonseizoen. Een bijzonder marathonseizoen, 
want hoe vaak komt het nu voor dat we een compleet 
nieuwe categorie mogen verwelkomen op het hoogste 
marathonniveau? Deze winter hebben we naast de 
beloftendivisie voor de heren ook een beloftendivisie 
voor dames. 

Een logisch gevolg van de toenemende populariteit 
van het marathonschaatsen bij de vrouwen. De 
dames beloftendivisie zal de kweekvijver 
worden voor de topdivisie en nu al 
weten we dat het gaat werken. 
Vanuit de regiotop vorig jaar, 
de competitie van waaruit deze 
nieuwe categorie ontstaan is, 
maken enkele grote talenten 
hun opwachting in de 
topdivisie.

Daarnaast zetten we de ingeslagen weg van 
#meermarathon onverminderd voort. Voor meer 
zichtbaarheid, meer rijders, meer partners en 
een blijvende grote groep vrijwilligers die het 
marathonschaatsen mogelijk maken. Een seizoen 
dat traditiegetrouw start op de Jaap Eden baan in 
Amsterdam en net als vorig seizoen feestelijk wordt 
afgesloten met de finale van de KPN Marathon 
Cup in Leeuwarden.

Namens alle marathonbetrokkenen 
wens ik jullie een sportief, 

memorabel en vooral fantastisch 
seizoen toe.

Willem Hut
Disciplinemanager 
| Competitieleider | 

Natuurijscoordinator Marathon

VIER CATEGORIEËN
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SEIZOENSOVERZICHT, REGLEMENTEN EN RELGEMENTSWIJZIGINGEN 

In de topdivisies zijn enkel ploegen toegestaan, 
in de beloftendivisies betreft dit zowel ploegen 
als individuele rijders. De topdivisie heren en 
de beloftendivisie dames kenmerkt zich door 
een open inschrijving, voor de topdivisie dames 
en beloftendivisie dames zijn deelnemers een 
startnummer toegekend. Bij de topdivisie dames 
en de beloftendivisies is een promotie- en 
degradatieregeling van toepassing.

Wedstrijden op kunstijs zijn te onderscheiden in:
•   KPN Marathon Cup
•   KPN NK (jeugd)Marathon 
•   Trachitol Trophy (meerdaagse kunstijs) 
•   Flevonice (met uitzondering van topdivisie heren) 

Wedstrijden op natuurijs zijn te onderscheiden in:
•   KPN ONK op de Weissensee (Oostenrijk) 
•    KPN Grand Prix, drie wedstrijden op de 

Weissensee (Oostenrijk) en drie wedstrijd in  
Luleå (Zweden) 

•    Eventueel aangevuld met wedstrijden op natuurijs 
in Nederland

DOORSTROOMWEDSTRIJDEN
Dit seizoen zijn er drie doorstroomwedstrijden, 
waarbij de eerste 20 rijders uit de ranking van de 
beloftendivisie enkel startgerechtigd is bij de topdivisie. 

De tussenstand na de wedstrijd voorafgaand aan 
de doorstroomwedstrijd is doorslaggevend. De 
doorstroomwedstrijden zullen bij de beloftendivisies 
niet meetellen voor alle klassementen en de ranking. 
Bij de doorstroomwedstrijden zullen vanuit andere 
disciplines of onderliggende marathoncompetities 
rijders (maximaal 25) uitgenodigd worden bij de 
beloftendivisie heren.  
De doorstroomwedstrijden vinden plaats op: 
•   14 dec KPN Cup 7 te Utrecht 
•  04 jan KPN Cup 9 te Heerenveen
•  15 feb KPN Cup 13 te Tilburg

SELECTIECRITERIA EN LIDMAATSCHAP
Voor selectiecriteria voor deelname aan (inter)
nationale marathons verwijzen we naar het 
marathonwedstrijdreglement. Daarnaast dient een 
deelnemer om deel te mogen nemen: 
•  Een geldig lidmaatschap te hebben van de KNSB, 

evenals bij de KNSB ingeschreven te zijn voor het 
(inter)nationale marathonschaatsen.

•  Aan de wedstrijden op de Weissensee een geldig 
lidmaatschap te hebben van de Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee (AEW) 

•  Aan de Elfstedentocht een geldig lidmaatschap 
te hebben van de Koninklijke Vereniging 
“De Friesche Elf Steden” voor 1 november 
voorafgaande aan de Elfstedentocht.

6

Marathonschaatsen: een schaatswedstrijd 
over een langere afstand, waarbij meerdere 
rijders en ploegen in een peloton gezamenlijk 
starten en diegene die als eerste de eindstreep 
bereikt wint. Op (inter)nationaal niveau zijn 
de wedstrijden onderverdeeld in de  
topdivisie en beloftendivisie, zowel voor 
dames als heren.
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WEDSTRIJDREGLEMENT EN 
REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Van toepassing is het nationaal wedstrijdreglement 
KNSB, specifieke Bepalingen Marathon en Wedstrijd-
reglement Marathon. Deze is goedgekeurd in de 
ledenraad van juni 2019. Het wedstrijdreglement 
is opgenomen in deze uitgave. Het volledige niet 
opgeschoonde wedstrijdreglement, inclusief de specifieke 
bepalingen is te vinden op KNSB.nl/marathon.

Reglementswijzigingen hebben betrekking op: 
•  De volgorde welke is geschreven vanuit het 

gebruikersperspectief van de rijder en verdeling 
in wedstrijdbepalingen, technische bepalingen en 
organisatorische bepalingen. Waarbij definities 
zijn toegevoegd en verduidelijkt evenals begrippen 
uniform toegepast en de verschillende sancties op 
overtredingen zijn samengevoegd in art. 415.

•  Toegestane wijze van rijden (art. 411), bijv. laatste 
5 ronden geen hulp aan achterblijvers.

•  Verzorging (art. 412), bijv. verzorgers dienen 
snowspikes te dragen op natuurijs.

•  Finish en uitslag (art. 414), bijv. 
 o  Wanneer na het afsprinten van een groep de 

volgorde verandert kan de afsprintprocedure 
veranderen. 

 o  Bij 2 t/m 5 rijders wordt er 5 ronden eerder 
afgesprint.

•  Maatregelen en sancties (art. 415), bijv. 
 o  Het gezag van de jury is effectief op de 

wedstrijddag.
 o  Er kunnen verschillende sancties opgelegd 

worden waaronder de boete (zie verderop).

 o  Tot 72 uur na de wedstrijd kan een deelnemer 
een schikkingsvoorstel ontvangen.

 o  Indien een deelnemer niet akkoord gaat met 
een schikkingsvoorstel dient er een gemotiveerd 
verweer evenals protestgeld van € 200,- te 
worden voldaan. 

•  Uitrusting (art. 420), bijv. deelnemers dienen de 
rits volledig gesloten te houden.

•  Deelname (art. 422), bijv. verruiming 
selectiecriteria deelname buitenlands natuurijs voor 
beloftendivisie dames.

•  Puntenwaardering en prijzen (art. 424), 
jongerenklassement bij de beloftendivisie 
gewijzigd naar leeftijdsgrens van nog niet bereiken 
21 jaar voor peildatum. 

Op te leggen sancties zijn een startverbod, een boete, 
een gele en/of rode kaart. De hoogte van boetes voor 
het seizoen 2019-2020 worden volgens onderstaand 
schema toegekend, waarbij boetes aan rijders worden 
toegekend en verhoging plaats vindt per overtreding, 
ongeacht verschil in overtredingsgrond. 
-  € 10,- bij een 1e overtreding (bijv. niet tijdig tekenen)
-  € 25,- bij een 2e overtreding (bijv. niet tekenen)
-  € 50,- bij een 3e overtreding
-  € 100,- bij een 4e en daaropvolgende 

overtredingen

Voor het totaaloverzicht aan 
reglement(wijzigingen), verduidelijking 
stappen bij een overtreding, deelnemers- en 
ploegenlijsten, laatste actuele informatie en 
meer zie: KNSB.nl/marathon.
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WEDSTRIJDKALENDER MARATHONSCHAATSEN 
SEIZOEN 2019-2020

LEEUWARDEN
GRONINGEN

HEERENVEEN

ALKMAAR

HAARLEM
AMSTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

BREDA

TILBURG

BIDDINGHUIZEN

HOORN

DEVENTER
ENSCHEDE

KPN GRAND PRIX NATUURIJS
JANUARI EN FEBRUARI 2020
DO 23-01-2020 WEISSENSEE KPN GRAND PRIX 1
MA 27-01-2020 WEISSENSEE KPN GRAND PRIX 2
WO 29-01-2020 WEISSENSEE KPN GRAND PRIX 3-AEW
DO 20-02-2020 LULEA KPN GRAND PRIX 4
ZA 22-02-2020 LULEA KPN GRAND PRIX 5
ZO 23-02-2020 LULEA KPN GRAND PRIX FINALE

FLEVOBOKAAL
DECEMBER 2019 EN JANUARI 2020
DI 03-12-2019 BIDDINGHUIZEN MASTERS EN B-DAMES
DI 10-12-2019 BIDDINGHUIZEN MASTERS EN C-RIJDERS
DI 17-12-2019 BIDDINGHUIZEN MASTERS EN B-HEREN
DI 07-01-2020 BIDDINGHUIZEN MASTERS EN TOP-B-DAMES
DI 14-01-2020 BIDDINGHUIZEN MASTERS EN C-RIJDERS

 SCHAATSEN.NL/MARATHON    #MEERMARATHON
KIJK VOOR AL HET ACTUELE NIEUWS, PROGRAMMA EN LIVESTREAMS VAN HET MARATHONSCHAATSEN OP:

KPN MARATHON CUP
2019/2020
OKTOBER 2019
ZA 19-10-2019 AMSTERDAM
ZA 26-10-2019 DEN HAAG

NOVEMBER 2019
ZA 02-11-2019 DEVENTER
ZA 09-11-2019 HEERENVEEN
ZA 16-11-2019 HAARLEM

DECEMBER 2019
ZA 07-12-2019 ALKMAAR
ZA 14-12-2019 UTRECHT
ZA 21-12-2019 BREDA 

JANUARI 2020
ZA 04-01-2020 HEERENVEEN 
ZA 11-01-2020 GRONINGEN
ZA 18-01-2020 AMSTERDAM

FEBRUARI 2020
ZA 08-02-2020 HOORN 
ZA 15-02-2020 TILBURG
ZA 29-02-2020 LEEUWARDEN 

KPN NK MARATHON 2020
JANUARI EN FEBRUARI 2020
WO 01-01-2020 ENSCHEDE KPN NK KUNSTIJS
ZA 25-01-2020 WEISSENSEE KPN ONK NATUURIJS
VR 07-02-2020 BIDDINGHUIZEN ONK MASTERS
ZA 08-02-2020 HOORN NK JEUGDMARATHON

 TRACHITOL TROPHY 
NOVEMBER 2019
DO 21-11-2019 ENSCHEDE TRACHITOL TROPHY
VR 22-11-2019 UTRECHT TRACHITOL TROPHY 2
ZA 23-11-2019 HOORN TRACHITOL TROPHY 3
ZO 24-11-2019 GRONINGEN TRACHITOL TROPHY FINALE
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#MEERMARATHON

Een nieuw seizoen staat voor de deur 
met meer landelijke schaatsers dan ooit 
te voren. Een seizoen waar wederom op 
het scherpst van de snede gereden zal 
worden met ongetwijfeld vlijmscherpe 
sprints, geslaagde ontsnappingen en 
aanvalspogingen die stranden in de  
laatste meters. 

#MEERMARATHON 
#meermarathon is overal bij om het seizoen 
in beeld te brengen. Met de mooiste foto’s, 
video’s, teksten en andersoortige content volg 
je het marathonschaatsen ook deze winter via 
#meermarathon. 

Wie is de jongste, wie is de snelste ooit en is 
de beloftendivisie in werkelijkheid ook echt de 
kweekvijver voor het marathonschaatsen?  
Ook dat en nog veel meer lees je deze  
winter via onze kanalen. 

MARATHONSCHAATSEN IS 

#MEERMARATHON

 SCHAATSEN.NL/MARATHON    #MEERMARATHON

FO
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MARATHONSCHAATSEN IS

SNELHEID 
& SPANNING

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON

MARATHONSCHAATSEN IS

SNELHEID &
SPANNING

MARATHONSCHAATSEN IS

TACTIEK &
TEAMWERK
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PARTNERS VAN SCHAATSEND NEDERLAND

MARATHONSCHAATSEN IS

DOORZETTEN
& AFZIEN

MARATHONSCHAATSEN IS

OER
HOLLANDS
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AB DIRECT
25 REMCO SCHOUTEN
87 LUC TER HAAR

PLOEGLEIDER WILLEM VAN ESSEN
VERZORGER HARM JAN BOEVE
PLOEGVERTEGENW. TEUN BREEDIJK

AB VAKWERK
10 WILLEM HOOLWERF
21 EVERT HOOLWERF
26 BART HOOLWERF    
69 FRANK VREUGDENHIL
70 NIELS OVERVOORDE    
92 GARY HEKMAN

PLOEGLEIDER ROY BOEVE
VERZORGER RICK OOSTERLAAR
PLOEGVERTEGENW. TEUN BREEDIJK

BOUWSELECT
34 RONALD HAASJES    
54 RONALD KRUIJER
62 JOUKE HOOGEVEEN
65 MART BRUGGINK
76 CASPER DE GIER
98 KEVIN HOEKSTRA
BH17 REMON VOS

PLOEGLEIDER BERTJAN VAN DER VEEN
PLV. PLOEGLEIDER PIET HIJLKEMA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. INGRID DIJKSTRA

JUMBO / VISMA
3 DOUWE DE VRIES
6 KARS JANSMAN
7 SVEN KRAMER
11 PATRICK ROEST
20 CHRIS HUIZINGA    

PLOEGLEIDER BEN JONGEJAN
VERZORGER NICO HOFMAN
PLOEGVERTEGENW. TIM SENDEN

OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
5 INGMAR BERGA
37 ERIK JAN KOOIMAN
48 ROBERT POST
82 SJOERD DEN HERTOG
88 CRISPIJN ARIËNS
96 PETER MICHAEL - 
ZIE BELOFTENTEAM OKAY FASHION & JEANS

PLOEGLEIDER PETER DE VRIES
VERZORGER BOB STOKER
PLOEGVERTEGENW. EDWARD VAN DIJK

OR QUEST / BOUW & TECHNIEK 
14 MARCEL VAN HAM
44 MATS STOLTENBORG
53 JEROEN JANISSEN    
68 MARCO VAN DER TUIN
55 BART MOL
91 BART DE VRIES
BH130 DANIEL NIERO -   

PLOEGLEIDER RON NEYMANN
PLV. PLOEGLEIDER HENK HOSPES
VERZORGER NATASJA NEYMANN BRUINTJES
PLOEGVERTEGENW. DOLF WISSMANN

TEAMS TOPDIVISIE HEREN 
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PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
2 SJORS VAN DER MEER
31 ROBERT VAN DALEN
57 TIMO VERKAAIK
71 JESSE VRIEND
73 MARC MIDDELKOOP    
90 CHRISTIAAN HOEKSTRA

PLOEGLEIDER MARIO DONKER
PLV. PLOEGLEIDER KURT WUBBEN
VERZORGER PIETER MILLENAAR
PLOEGVERTEGENW. INO STEHMANN

PORT OF AMSTERDAM / SKITS
4 JOERI KLOUS    
42 VICTOR RAMLER    
50 NIELS IMMERZEEL
64 CHRISTOFFEL HENDRIKS
67 DAAN BESTEMAN
99 MARK VAN DER HARST
BH11 LUUK LOOHUIS

PLOEGLEIDER CASPER HELLING
PLV. PLOEGLEIDER VICTOR PLOMP
VERZORGER VICTOR PLOMP
PLOEGVERTEGENW. VICTOR PLOMP

SKATE4AIR
17 TIJS VAN DER STEEN
36 BART VAN DER VLUGT
41 ROBIN SNOEK
51 SIMON BORSEN
72 AXEL KOOPMAN
95 STEFAN WOLFFENBUTTEL
ZIE BELOFTENTEAM SKATE4AIR

PLOEGLEIDER JELMER LOOIJESTEIJN
PLV. PLOEGLEIDER GIJS ROOS
VERZORGER TEAM SKATE4AIR
PLOEGVERTEGENW. PIM BONSTRA

WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
18 HENRIEK VAN MILLIGEN
22 JOHAN KNOL
80 RUURD DIJKSTRA
ZIE BELOFTENTEAM WBB DAKKAPELLEN/GREENWOOD-LIEV 

PLOEGLEIDER TEUNIS WESTERBROEK
PLV. PLOEGLEIDER HENK VAN MILLIGEN
VERZORGER ROBERT VAN DER HAM
PLOEGVERTEGENW. LISETTE DE RUITER-THEUNISSEN

ZIUZ
29 TJERK DE BOER
30 STEPHAN DUE SMITH - 
40 PHILIP DUE SMITH - 
59 DANNY STAM

PLOEGLEIDER VALENTINA BERGA-BELLONI
PLV. PLOEGLEIDER JILLERT ANEMA
VERZORGER JELMER BIL
PLOEGVERTEGENW. LEONIE LUBBINGE

TEAMSPONSOR NOG NIET BEKEND
1 BOB DE VRIES
13 JORRIT BERGSMA
15 ARJAN STROETINGA
39 BART SWINGS
66 JORDY HARINK
77 ROBERT BOVENHUIS

PLOEGLEIDER DURK FABRIEK
PLV. PLOEGLEIDER JILLLERT ANEMA
VERZORGER LAMMERT SCHOONHOVEN
PLOEGVERTEGENW. LEONIE LUBBINGE

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON



1716 17

A6.NL GROOT IN AUTO'S
D36 PIEN KEULSTRA
D88 MANON KAMMINGA
D93 IMKE VORMEER
D97 BEAU WAGEMAKER    

PLOEGLEIDER KLASINA SEINSTRA
PLV. PLOEGLEIDER MARISKA HUISMAN
VERZORGER MARISKA HUISMAN
PLOEGVERTEGENW. HENK JAN MEIJER

BEWUSTWINKELEN / TEKLAB 
D30 EVELIEN VIJN    
D39 ROOS MARKUS
D49 LIESBETH MILATZ
D52 PAULA KONIJN    
BELOFTENTEAM BEWUSTWINKELEN / TEKLAB

PLOEGLEIDER PAUL VAN DE VEN
PLV. PLOEGLEIDER MICHAEL VEEN
VERZORGER HELEEN VAN DE VEN
PLOEGVERTEGENW. PAUL VAN DE VEN

BLUE DUNE
D9 DEMI HUIDEN    
D18 LINDA HALLING    
D22 DANIELLE OOTES    
D41 ANDREA DE JONG
BELOFTENTEAM BLUEDUNE

PLOEGLEIDER MARTIN VAN DE POL
PLV. PLOEGLEIDER JOHAN BERGA
VERZORGER JOHAN BERGA
PLOEGVERTEGENW. MARTIN VAN DE POL

TEAMS TOPDIVISIE DAMES 
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BOUWBEDRIJF DE VRIES
D28 AVELINE HIJLKEMA
D64 ESTHER KIEL    
D91 GEMMA COOPER - 
BD44 FLOOR VAN DEN BRANDT

PLOEGLEIDER SIEP HOEKSTRA
VERZORGER OANE VISSER
PLOEGVERTEGENW. JAN BOELEN

BTZ.NL
D7 LISANNE BUURMAN
D11 DEMI VAN BENTHEM    
D29 ANNA VAN DEN BOS    
D34 MELISSA WIJFJE
BELOFTENTEAM SPROG

PLOEGLEIDER EELCO KOOISTRA
VERZORGER TESSA VAN DER MEULEN
PLOEGVERTEGENW. EELCO KOOISTRA

CENNED
D6 MAYA DE JONG
D10 LAURA VAN RAMSHORST
D16 NIENKE SMIT    
D42 ANKIE YTSMA
BELOFTENTEAM CENNED

PLOEGLEIDER ALIDA PASVEER
VERZORGER JURJEN ROLLINGSWIER
PLOEGVERTEGENW. HERMAN KRAMER

CHINA
D100 N.T.B. - 
D101 N.T.B. - 
D102 N.T.B. - 
D103 N.T.B. - 

PLOEGLEIDER BART VAN SCHIJNDEL
VERZORGER RIEN SMULDERS
PLOEGVERTEGENW. BOB DE JONG

FORTE / VAN DER STEEN
D13 FENNA ZANDSTRA    
D44 DENISE VAN DER HULST    
D47 LYNN DEKKER    
D60 SARA VAN VLIET    

PLOEGLEIDER EYELIEN BEKKERING-DE RUITER
PLV. PLOEGLEIDER JANE RAVENSTEIN
VERZORGER SOPHIE ARENDS
PLOEGVERTEGENW. JEROEN KEUNING

IM FARMING
D27 JANNEKE ELZINGA
D43 ELSKE LENIS
D76 ANNELEEN ZIJL
D95 ANNE TAUBER
BELOFTENTEAM IM FARMING

PLOEGLEIDER ERIK VAN DEN BOOGERT
PLV. PLOEGLEIDER GERHARD JOLING
VERZORGER GERHARD JOLING
PLOEGVERTEGENW. JANNEKE ELZINGA

JACOBUS.NL
D17 YVONNE NAUTA
D45 BENTE KERKHOFF    
D69 SANDRA DEKKER    
D77 ANNE LELTZ    

PLOEGLEIDER ANTON KETELLAPPER
PLV. PLOEGLEIDER BAUKJE BRON
VERZORGER JILDOU WINK
PLOEGVERTEGENW. HENK JAN MEIJER

LASAULEC
D4 CORINA STRIKWERDA
D62 ROZA BLOKKER
D96 FRANCESCA LOLLOBRIGIDA - 
BD89 FLOORTJE MACKAIJ

PLOEGLEIDER IMCO VEENSTRA
PLV. PLOEGLEIDER JAN GERBEN STRIKWERDA
VERZORGER JANET HORNSTRA
PLOEGVERTEGENW. ANNE LOURENS
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PALET VASTGOEDONDERHOUD
D19 INEKE DEDDEN
D21 JADE VAN DER MOLEN
D50 ELSEMIEKE VAN MAAREN    
D98 BIANCA BAKKER

PLOEGLEIDER ARD ALDERTS
VERZORGER MARCO VISSER
PLOEGVERTEGENW. EELCO KOOISTRA

PORT OF AMSTERDAM / SKITS
D75 FLOOR BESTEMAN
D81 MELISSA VAN PIERRE
D86 MALOU HIEMSTRA
BELOFTENTEAM PORT OF AMSTERDAM/SKITS

PLOEGLEIDER BOBBIE HONDEVELD
PLV. PLOEGLEIDER ELLEN DE WAARD
VERZORGER NIENKE BAKKER
PLOEGVERTEGENW. VICTOR PLOMP

PTH / BDM
D20 AGGIE WALSMA
D33 NYNKE PELLIKAAN
D72 BERBER VONK    

PLOEGLEIDER PETER NAUTA
PLV. PLOEGLEIDER HENNY BORST-BOK
VERZORGER HENNY BORST-BOK
PLOEGVERTEGENW. HENNY BORST-BOK

HET LEONTIENHUIS
D25 ILONA GRANDIA
D32 RIENKE BOONSTRA    
D90 VIVIANA RODRIGUEZ ROJAS - 
BELOFTENTEAM HET LEONTIENHUIS

PLOEGLEIDER RUUD AERTS
PLV. PLOEGLEIDER HARRY GRANDIA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. JAN BERTENS

MASTERMIND
D31 CHANTAL HENDRIKS
D56 NICKY VAN LEEUWEN
D63 EMMA ENGBERS
D67 TJILDE BENNIS    

PLOEGLEIDER YOERI LISSENBERG
VERZORGER HENK VAN LUNTEREN
PLOEGVERTEGENW. BERT VAN BUREN

NEDFLEX
D23 PIEN VAN DEN BOS    
D61 TESSA SNOEK    
D65 INGE MOSTERT
D79 LOESANNE VAN DER GEEST    
BD81 ELINE VERHAGEN

PLOEGLEIDER MICHELLE DE BRUIJN
PLV. PLOEGLEIDER BART HAKKENBERG
VERZORGER BART HAKKENBERG
PLOEGVERTEGENW. RICHARD SIJM

TEAMS TOPDIVISIE DAMES 
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REKENSERVICE / VGR
D14 FLOOR PETERS
D24 BRITT TJALMA
D58 LIANNE BURGER
D82 CLARISSA VAN MAAREN
BELOFTENTEAM REKENSERVICE / VGR

PLOEGLEIDER NICK UITHOVEN
VERZORGER JOHNNY VERBEEK
PLOEGVERTEGENW. TWAN VAN HEEL

SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
D8 RIXT HOOGLAND
D12 BIANCA ROOSENBOOM
D57 LOES ADEGEEST    
D70 PAULIEN VERHAAR
BELOFTENTEAM SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA 

PLOEGLEIDER THIJS VISSCHER
PLV. PLOEGLEIDER JORRIT VENEMAN
VERZORGER JORRIT VENEMAN
PLOEGVERTEGENW. THIJS VISSCHER

SPEELMAN / HAAK
D02 JANNEKE ENSING
D03 VERA OTTEN
D05 JANET BEERS    
D48 JESSICA MERKENS
BELOFTENTEAM SPEELMAN / HAAK 

PLOEGLEIDER GERBEN DE RUITER
PLV. PLOEGLEIDER DANIELLE BEKKERING
VERZORGER MARK POLINDER
PLOEGVERTEGENW. DANIELLE BEKKERING

TURNER
D35 MEREL BOSMA
D38 LISA VAN DER GEEST
D54 IRIS VAN DER STELT
D83 DIEUWERTJE VAN KALKEN    

PLOEGLEIDER JAN-MARTIEN VAN DE WETERING
PLV. PLOEGLEIDER COEN VAN KALKEN
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. COEN VAN KALKEN

ZIUZ
1 MARIJKE GROENEWOUD
37 KELLY SCHOUTEN
51 MAAIKE VERWEIJ
84 ELISA DUL

PLOEGLEIDER VALENTINA BERGA-BELLONI
PLV. PLOEGLEIDER JILLERT ANEMA
VERZORGER JELMER BIL
PLOEGVERTEGENW. LEONIE LUBBINGE

TEAMSPONSOR NOG NIET BEKEND
26 CARIEN KLEIBEUKER
80 IRENE SCHOUTEN
85 HEATHER BERGSMA-RICHARDSON - 

PLOEGLEIDER DURK FABRIEK
PLV. PLOEGLEIDER JILLERT ANEMA
VERZORGER LAMMERT SCHOONHOVEN
PLOEGVERTEGENW. LEONIE LUBBINGE

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON
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TEAMS BELOFTENDIVISIE HEREN 

DOUMA STAAL
B15 HENDRIK POELSTRA
B56 MIKE DOGTEROM    
B66 ENGBERT DE VEGT
B74 JEROEN JANSEN    
PLOEGLEIDER WILLEM VAN ZUTPHEN
PLV. PLOEGLEIDER COR POELSTRA
VERZORGER OANE VISSER
PLOEGVERTEGENW. JAN BOELEN

FORTE SPORTSWEAR
B47 BRIAN SMIT
B52 JOEREC CIJSOUW
B92 GUIDO VAN GELDER
B93 MARCO HAGEDOORN
PLOEGLEIDER KEES CIJSOUW
PLV. PLOEGLEIDER HENK HAGEDOORN
VERZORGER MONIQUE CIJSOUW
PLOEGVERTEGENW. HENK HAGEDOORN

GROENEHARTSPORT.NL
B18 ROEL BOEK
B32 TOM DEN HEIJER    
B57 KEES HEEMSKERK
B83 DOUWE BOONSTRA    
PLOEGLEIDER KURT WUBBEN
PLV. PLOEGLEIDER LINDA BOUWENS
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. JAN DIRK CORTS

GROENOORD / KUIL BANDEN
B5 BJORN BAKKER
B12 DAAN GELLING    
B49 THIJS WILLEM VAN DER VEGT    
PLOEGLEIDER EWOUD BUIST
PLV. PLOEGLEIDER CHRIS VAN DER VEGT
VERZORGER JAKOB KUIL
PLOEGVERTEGENW. BJORN BAKKER

ARKTIKA
B19 MARTIJN DE BOER
B71 TOM VAN VLIET
B77 VIKTOR TOONEN
PLOEGLEIDER LARS HARINGSMA
PLV. PLOEGLEIDER MARK POSTHUMUS
VERZORGER WOP VAN CAPPELLE
PLOEGVERTEGENW. MARK POSTHUMUS

ASQA SUBSIDIES
B41 FLORAN BATHOORN
B51 MICHAEL GROOT
B58 KARSTEN VEEN
B67 BARRY DE VRIES
PLOEGLEIDER EDWIN VEEN
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. EDWIN VEEN

BAUERFEIND
B13 KOEN KLINKHAMER
B81 RUUD SLAGTER
B90 RUUD VAN EGMOND
B91 ROY FRINKING
PLOEGLEIDER FERRY FRINKING
VERZORGER AD VAN EGMOND
PLOEGVERTEGENW. KOEN KLINKHAMER

BOUWPARTNERS
B17 REMON VOS
B64 HARM VISSER    
B135 GABRIELE GALLI - 
PLOEGLEIDER BERTJAN VAN DER VEEN
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. INGRID DIJKSTRA

CHINA
B100 N.T.B. - 
B101 N.T.B. - 
B102 N.T.B. - 
B103 N.T.B. - 
PLOEGLEIDER BART VAN SCHIJNDEL
VERZORGER RIEN SMULDERS
PLOEGVERTEGENW. BOB DE JONG

21



2323232322 23

MARINO / AAC ENGINEERS
B1 MAARTEN VAN DER SALM
B29 JOHAN BAKKER
B70 JERRIE SUIJKER
B87 MITCHEL ZIJP
PLOEGLEIDER DIRK MAARSSEN
PLV. PLOEGLEIDER FRANK ZIJP
VERZORGER BJORN STOLTENBORG
PLOEGVERTEGENW. MARJO HIN-SPINHOF

MERITO
B42 MARTHIJN MULDER
B60 WESSEL HORLINGS    
B98 GERBEN GERBRANDIJ    
PLOEGLEIDER HAICO BOUMA
PLV. PLOEGLEIDER PIETER-JORN GEMSER
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. PIETER-JORN GEMSER

OKAY FASHION & JEANS
B78 YVES VERGEER    
B80 IVAR IMMERZEEL    
B110 PETER MICHAEL
PLOEGLEIDER PASCAL VERGEER
PLV. PLOEGLEIDER ROY BENJAMINS
VERZORGER BOB STOKER
PLOEGVERTEGENW. EDWARD VAN DIJK

ORMER ICT / NEW CARE SUPPLEMENTS
B33 MAX VAN HONSCHOTEN    
B35 WABE DE ROOIJ    
B45 MAIKEL STAM    
B55 JORAM VERKERK
PLOEGLEIDER KEES HAVERKAMP
PLV. PLOEGLEIDER MARCEL KOOY
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. HENK ANGENENT

PODOBRACE.NL
B21 GERT-JAN VAN DIEPEN    
B44 TOM DE GOEDE
B76 ARN BOTMAN
PLOEGLEIDER N.T.B.
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. KOEN KLINKHAMER

PORT OF AMSTERDAM / SKITS
B16 JELLE DE BOER
B27 STAN VAN DER HULST    
B54 CASPER ZUURVELD
B86 PIJKE STEENHUIS    
PLOEGLEIDER ROAN VAN LEEUWEN
PLV. PLOEGLEIDER JORIS BOELENS
VERZORGER NYNKE DE JAGER
PLOEGVERTEGENW. VICTOR PLOMP

REGGEBORGH
B31 LARS WOELDERS    
B48 LASSE HIDDINK    
B63 RUBEN LIGTENBERG    
B95 JORIAN TEN CATE    
PLOEGLEIDER JEROEN DUNNEWIND
PLV. PLOEGLEIDER GERJAN WOELDERS
VERZORGER JEROEN DUNNEWIND
PLOEGVERTEGENW. GERJAN WOELDERS

RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
B38 IDS  BOUMA    
B79 JORDY VAN WORKUM    
PLOEGLEIDER RUUD BORST
PLV. PLOEGLEIDER JACK DE RIJKE
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. RIANNE HOSPES

SCHAATSHELMEN.COM / ACTIEF-THUIS
B69 ERIK VALENT
B82 SWEN FABER
PLOEGLEIDER IMKE VALENT
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. BRENDA BISSCHOP

SCHAATSINSTITUUT
B24 ANDRE LOS
B65 JAN HAMERS
B73 JORICK DUIJZER
D96 BEAU SNELLINK    
PLOEGLEIDER JAN HAMERS SR.
PLV. PLOEGLEIDER TEUN ROZENDAAL
VERZORGER ROMY VERMEULEN
PLOEGVERTEGENW. JAN HAMERS SR.

TEAMS BELOFTENDIVISIE HEREN 
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TJAS
B53 COEN STELLINGA
B97 JOCHEM KERSSIES    
PLOEGLEIDER JAN-GERBEN STRIKWERDA
PLV. PLOEGLEIDER LENNARD HUT
VERZORGER STELLA KLEINHUIS
PLOEGVERTEGENW. LENNARD HUT

VECTOR
B3 MARK VAN DER HULST
B8 KOEN DE BEST
B9 CAS VAN TRIERUM
B72 JESPER KOEN
PLOEGLEIDER JORIS BOELENS
PLV. PLOEGLEIDER ROAN VAN LEEUWEN
VERZORGER LARS GROOT
PLOEGVERTEGENW. VICTOR PLOMP

WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
B4 EDWIN KORENBERG    
B59 RICK VAN HEMERT
B68 GIJS BOER    
B85 JASPER BUGTER
PLOEGLEIDER TEUNIS WESTERBROEK
PLV. PLOEGLEIDER EVERT DE RUITER
VERZORGER JAN KORENBERG
PLOEGVERTEGENW. LISETTE DE RUITER-THEUNISSEN

ZIUZ
B7 KEVIN VAN DER HORST
B14 CHIEL SMIT    
B34 JURRIAN HAASJES
B50 MARK PRINSEN
PLOEGLEIDER GERWIN SMIT
PLV. PLOEGLEIDER HENK WIND
VERZORGER HENK WIND
PLOEGVERTEGENW. LEONIE LUBBINGE

SKATE4AIR
B10 ROELOF KOOPS
B20 WOUT SCHILDER
B22 JAN-WILLEM BROOS
B99 TWAN BERLIJN
PLOEGLEIDER GIJS ROOS
PLV. PLOEGLEIDER JELMER LOOIJESTEIJN
VERZORGER GIJS ROOS
PLOEGVERTEGENW. PIM BONSTRA

SPORTCHALET VIEHHOFEN
B26 LEANDER VAN DER GEEST
B30 RICHARD VAN SCHIE
B43 BART SEGERS    
B75 RIENK ENGELE
PLOEGLEIDER AAD DE HAAS
PLV. PLOEGLEIDER JOOST JUFFERMANS
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. JAN DIRK CORTS

SPROG
B6 KLAAS POORTINGA    
B23 ALEID KLOMPMAKER
B25 RUBEN MARINUS
PLOEGLEIDER BRAM SIKMA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. EELCO KOOISTRA

STOUWDAM.NL
B36 GIJS VERDUIJN
B61 JELLE LIGTENBERG    
B62 JELMER LIGTENBERG    
B89 MART NIJHOFF    
PLOEGLEIDER EMIEL DE GROOT
PLV. PLOEGLEIDER WOUTER GEHRING
VERZORGER JELMER VAN VILSTEREN
PLOEGVERTEGENW. HANNES SCHALKWIJK
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FORTE / VAN DER STEEN
93 DANIELLE BEKKERING
99 HENDRIKA SINNEMA
PLOEGLEIDER N.T.B.
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. HENDRIKA SINNEMA

FORTUNE COFFEE
68 BRIT QUALM    
76 CLAUDIA ORANJE
80 ROSALIE HUISMAN
95 HELEEN VAN DER HULST
PLOEGLEIDER REMCO DE MIK
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. REMCO DE MIK

HOLLAND JERSEY
B52 ELINE VAN DEN POL
B58 QUINTY TON    
B70 OLIN VERHOOG    
PLOEGLEIDER N.T.B.
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. ELINE VAN DEN POL

IM FARMING
6 HILDE-MARIJE DIJKSTRA
72 ARIANE SMIT
PLOEGLEIDER ERIK VAN DEN BOOGERT
PLV. PLOEGLEIDER GERHARD JOLING
VERZORGER GERHARD JOLING
PLOEGVERTEGENW. JANNEKE ELZINGA

HET LEONTIENHUIS
25 KIMBERLY GRANDIA    
27 ARIANNA PRUISSCHER    
36 IMKE DE KLERK
63 AMANDA GRANDIA    
PLOEGLEIDER HARRY GRANDIA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. HARRY GRANDIA

ARKTIKA
13 TALITA VAN HARTSKAMP
56 JOLIEN VAN DEN BERG
73 ELINE STUBERT
PLOEGLEIDER MARK POSTHUMUS
PLV. PLOEGLEIDER LARS HARINGSMA
VERZORGER WOP VAN CAPPELLE
PLOEGVERTEGENW. MARK POSTHUMUS

BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
24 IRIS JANSEN    
65 SANNE TEEKENS    
88 RAMONA WESTERHUIS    
92 DEWI NICOLAI    
PLOEGLEIDER PAUL VAN DE VEN
PLV. PLOEGLEIDER MICHAEL VEEN
VERZORGER HELEEN VAN DE VEN
PLOEGVERTEGENW. PAUL VAN DE VEN

BEYOND
D8 DEBORAH VEERMAN
D15 SOSHA ZUIDERDUIN    
D34 KIM ZUIVER    
D57 DOKE SCHOONHOVEN
PLOEGLEIDER PIET VERVOORT
PLV. PLOEGLEIDER PETER VAN DER ROL BROUWER
VERZORGER ILONA DE GROOT
PLOEGVERTEGENW. LEX PRIESSEN

BLUEDUNE
3 MONIEK VAN LINDEN
4 ROOS TABAK
50 FEMKE MOSSINKOFF    
59 MARIEKE VAN EDE
PLOEGLEIDER MARTIN VAN DE POL
VERZORGER JOHAN BERGA
PLOEGVERTEGENW. MARTIN VAN DE POL

CENNED
42 RIXT BESSELS-KUIPERS
51 ANNEMARIE VAN DER WAL    
74 JOELLE DE RUITER    
83 CHANTAL OOSTERKAMP
PLOEGLEIDER ALIDA PASVEER
VERZORGER JURJEN ROLLINGSWIER
PLOEGVERTEGENW. HERMAN KRAMER

TEAMS BELOFTENDIVISIE DAMES 
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MERITO
10 THIRZA SIERDSMA    
39 VERA GEMSER    
40 TJITSKE EPPINGA    
64 DEBBY BEHR    
PLOEGLEIDER PIETER-JORN GEMSER
PLV. PLOEGLEIDER HAICO BOUMA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. PIETER-JORN GEMSER

PORT OF AMSTERDAM / SKITS
18 JUDITH KRABBENBORG
23 ANNELIES OUDE ALINK
30 ESTELLE DE JONG    
31 SUZANNE KLOUS    
PLOEGLEIDER BOBBIE HONDEVELD
PLV. PLOEGLEIDER ELLEN DE WAARD
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. VICTOR PLOMP

REKENSERVICE / VGR
5 DANIELLE VAN ZANTEN    
11 SANNE VAN HEEL    
77 FRANSIENE VAN ECK
PLOEGLEIDER NICK UITHOVEN
VERZORGER JOHNNY VERBEEK
PLOEGVERTEGENW. TWAN VAN HEEL

RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
14 SANNE IN 'T HOF
32 STERRE JONKERS    
78 HILDE NOPPERT    
PLOEGLEIDER JACK DE RIJKE
PLV. PLOEGLEIDER RUUD BORST
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. RIANNE HOSPES

SCHAATSSHOPDRENTHE
90 LIANNE CAMIES
94 MARLEEN POPKEN    
96 FREYA REITSMA
98 MANON GREMMEN
PLOEGLEIDER JANS POPKEN
PLV. PLOEGLEIDER GERT JAN VAN DER SCHEER
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. GERT JAN VAN DER SCHEER

SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
41 EVA OLDE HAMPSINK    
47 THIRZA GORKINK
55 ANKE BREUNIS    
91 BABETTE BUITENHUIS    
PLOEGLEIDER JORRIT VENEMAN
PLV. PLOEGLEIDER THIJS VISSCHER
VERZORGER THIJS VISSCHER
PLOEGVERTEGENW. JORRIT VENEMAN

SOLID AQUA
84 ELLEN BEERS
86 LEONIE BEERS
PLOEGLEIDER MARIE LOUISE NICOLAI
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. N.T.B.

SPEELMAN / HAAK
12 EVI GELLING    
21 SANNE SESSELAAR    
66 JANINKA VAN WEPEREN
69 MARJANNE TIMMER
PLOEGLEIDER GERBEN DE RUITER
PLV. PLOEGLEIDER DANIELLE BEKKERING
VERZORGER MARK POLINDER
PLOEGVERTEGENW. DANIELLE BEKKERING

SPROG
16 ANNET NOPPERT    
19 DAPHNE ALDERTS
PLOEGLEIDER EELCO KOOISTRA
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. EELCO KOOISTRA

A.S.D. COSMO NOALE ICE
71 LAURA LORENZATO  - 
87 VERONICA LUCIANI  - 
PLOEGLEIDER ROBERTO GERONAZZO 
VERZORGER N.T.B.
PLOEGVERTEGENW. ROBERTO GERONAZZO 
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Het was het seizoen dat bijna alles op z'n plek viel voor Gary Hekman. Zijn ploeg streed altijd 
mee om de prijzen en zelf boekte hij op de baan, in de meerdaagse én op natuurijs een mooie 
reeks overwinningen. Niet alles lukte. Een tweetal hoofdprijzen gingen aan zijn neus voorbij, 
maar hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. "Afgelopen jaar heb ik een supergoed seizoen 
gedraaid." Over het komende seizoen is hij dan ook optimistisch: "Ik wil het hele seizoen elke 
wedstrijd meedoen zoals ik afgelopen jaar heb gedaan. Dan komen de prijzen vanzelf."

DUBBEL
Met overwinningen voor 
Gary zelf en met een reeks 
topresultaten voor zijn 
ploeggenoten op natuurijs 
liet zijn ploeg AB Vakwerk 
zich afgelopen seizoen goed 
zien. "Op vier verschillende 
afstanden reden we met 
vier verschillende jongens 
de finale. Dat is gewoon 
supermooi", zegt hij. "En 
natuurlijk, val je niet op het NK 
massastart, dan doe je gewoon mee voor 
de overwinning. En breekt een paar dagen later 
m'n ijzer niet af, dan was er een hele grote kans 
dat ik Nederlands kampioen was geworden op de 
marathon. Dat is  
een beetje dubbel." 

SPRINT AANTREKKEN VOOR  
BART HOOLWERF
Inmiddels is er in de bezetting van de ploeg flink 
geschoven. De vraag is of AB Vakwerk hiermee 
nog meer dan vorig jaar de te kloppen ploeg is. 
"We hebben als groep een stap gemaakt", beaamt 
Gary. "Maar andere ploegen zien dat ook, dus 
die gaan automatisch veel meer rekening met 

ons houden. Het werkt dus ook 
wel weer averechts." Dat de 

ploeg in de breedte toch weer 
sterker is geworden kan hij 
niet ontkennen. "Je hebt nu 
meerdere kaarten op tafel 
liggen. Het kan zomaar zijn 
dat ik de sprint voor Bart 
Hoolwerf ga aantrekken."

TEVREDEN GEVOEL
Voor het komend seizoen heeft hij niet 

één bepaalde wedstrijd uitgekozen die hij koste 
wat kost wíl winnen. "Vorig jaar had ik gezegd 
dat ik het NK graag zou winnen, en je ziet wat er 
dan gebeurt. En ik heb daarna een prima seizoen 
gedraaid, dus ik vind dat je het niet aan één prijs 
moet ophangen. Natuurlijk heb je een heel mooi 
seizoen als je die 200 kilometer kunt winnen,  
maar hoe is de rest geweest? Het is
heel mooi als je het hele  
seizoen door een tevreden  
gevoel krijgt."

GARY HEKMAN KIJKT UIT NAAR HET MARATHONSEIZOEN:

'WE HEBBEN NU MEERDERE 
KAARTEN OP TAFEL LIGGEN'

GARY HEKMAN 
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NEEM EEN
ABONNEMENT OP

Of neem een  
proefabonnement 
van drie nummers

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP
www.proskating.nl/abonneren

voor maar € 14,95

8 718868 582690

0 0 6 1 9CONTROVERSIEEL
NR.01 • 25STE JAARGANG 2019/20
PRIJS: € 5,95 • WWW.PROSKATING.NL

CLAUDIA 
PECHSTEIN
"IN DUITSLAND 
LIGGEN ZE TE 
SLAPEN"

JOCHEM 
UYTDEHAAGE
"SCHAATSEN IS 
GEEN ROCKET 
SCIENCE"

KOEN 
VERWEIJ
"IK KOM TERUG VOOR 
OLYMPISCH GOUD"

RIJD JE OP 
DE IJSBAAN 
WEL ECHT 

400 METER?

HET MAGAZINE DAT SCHAATSEN NÓG LEUKER MAAKT!

8 718868 582690

0 0 1 1 9

6 nummers
voor maar

€24,95 
per jaar
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PRIJZENGELD 2019-2020

DAGPRIJZEN  
NR. TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE

HEREN DAMES HEREN DAMES
1 € 200 € 150 € 100 € 75
2 € 170 € 125 € 85 € 65
3 € 140 € 100 € 70 € 50
4 € 100 € 75 € 50 € 40
5 € 90 € 70 € 45 € 35
6 € 80 € 60 € 40 € 30
7 € 70 € 50 € 35 € 25
8 € 60 € 50 € 30 € 25
9 € 50 € 40 € 25 € 20
10 € 40 € 30 € 20 € 15

€ 1.000 € 750 € 500 € 380

ALGEMEEN KLASSEMENT
NR. TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE

HEREN DAMES HEREN DAMES
1 € 1.000 € 750 € 500 € 200
2 € 850 € 600 € 425 € 170
3 € 700 € 500 € 350 € 140
4 € 500 € 400 € 250 € 100
5 € 450 € 350 € 225 € 90
6 € 400 € 300 € 200 € 80
7 € 350 € 275 € 175 € 70
8 € 300 € 225 € 150 € 60
9 € 250 € 200 € 125 € 50
10 € 200 € 150 € 100 € 40

€ 5.000 € 3.750 € 2.500 € 1.000

JONGEREN KLASSEMENT
NR. TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE

HEREN DAMES HEREN DAMES
1 € 200 € 150 € 100 € 75
2 € 170 € 125 € 85 € 65
3 € 140 € 100 € 70 € 50
4 € 100 € 75 € 50 € 40
5 € 90 € 70 € 45 € 35
6 € 80 € 60 € 40 € 30
7 € 70 € 50 € 35 € 25
8 € 60 € 50 € 30 € 25
9 € 50 € 40 € 25 € 20
10 € 40 € 30 € 20 € 15

€ 1.000 € 750 € 500 € 380

LEIDERSPRIJS
NR. TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE

HEREN DAMES HEREN DAMES
1 € 200 € 75 € 50 € 50

PREMIESPRINTS
NR. TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE

HEREN DAMES HEREN DAMES
1E € 50 € 50 € 25 € 25
2E € 30 € 30 € 15 € 15
3E € 20 € 20 € 10 € 10

PUNTENTELLING
KLASSERING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
< 11O KM 25,1 21 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
> 110 KM OF FINALE 35,1 29 24 20 17

+ 5 PUNTEN EXTRA VOOR RONDE VOORSPRONG

VAN TOEPASSING DAGPRIJZEN:
- KPN Marathon Cup, Trachitol Trophy en KPN Grand Prix < 110km (met  topdivisie schema's voor heren en dames) 
- Natuurijsvierdaagse en KPN Grand Prix >110km en finale (met topdivisie schema's voor heren en dames) zijnde schema x 1.5
- KPN Grand Prix wedstrijden op de Weissensee bij beloften dagprijzen 1, 2 en 3 (extra)  

VAN TOEPASSING BIJ ALGEMEEN KLASSEMENT:
- KPN Marathon Cup en KPN Grand Prix (met schema's topdivisie voor dames en heren).
- Trachitol Trophy voor topdivisies en beloftendivisie heren, zijnde schema x 0,5. 
- Natuurijsvierdaagse (met schema's topdivisisie voor dames en heren), zijnde schema x 0,5.

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

1 BOB DE VRIES
2 SJORS VAN DER MEER PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
3 DOUWE DE VRIES JUMBO / VISMA
4 JOERI KLOUS    PORT OF AMSTERDAM / SKITS
5 INGMAR BERGA OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
6 KARS JANSMAN JUMBO / VISMA
7 SVEN KRAMER JUMBO / VISMA
10 WILLEM HOOLWERF AB VAKWERK
11 PATRICK ROEST JUMBO / VISMA
13 JORRIT BERGSMA
14 MARCEL VAN HAM OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
15 ARJAN STROETINGA
17 TIJS VAN DER STEEN SKATE4AIR
18 HENRIEK VAN MILLIGEN WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
20 CHRIS HUIZINGA    JUMBO / VISMA
21 EVERT HOOLWERF AB VAKWERK
22 JOHAN KNOL WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
25 REMCO SCHOUTEN AB DIRECT
26 BART HOOLWERF    AB VAKWERK
29 TJERK DE BOER ZIUZ
30 STEPHAN DUE SMITH - ZIUZ
31 ROBERT VAN DALEN PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
34 RONALD HAASJES    BOUWSELECT
36 BART VAN DER VLUGT SKATE4AIR
37 ERIK JAN KOOIMAN OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
39 BART SWINGS - 
40 PHILIP DUE SMITH - ZIUZ
41 ROBIN SNOEK SKATE4AIR
42 VICTOR RAMLER    PORT OF AMSTERDAM / SKITS
44 MATS STOLTENBORG OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
48 ROBERT POST OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
50 NIELS IMMERZEEL PORT OF AMSTERDAM / SKITS
51 SIMON BORSEN SKATE4AIR
53 JEROEN JANISSEN    OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
54 RONALD KRUIJER BOUWSELECT

BEENNUMMERS TOPDIVISIE HEREN
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

55 BART MOL OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
57 TIMO VERKAAIK PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
59 DANNY STAM ZIUZ
62 JOUKE HOOGEVEEN BOUWSELECT
64 CHRISTOFFEL HENDRIKS PORT OF AMSTERDAM / SKITS
65 MART BRUGGINK BOUWSELECT
66 JORDY HARINK
67 DAAN BESTEMAN PORT OF AMSTERDAM / SKITS
68 MARCO VAN DER TUIN OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
69 FRANK VREUGDENHIL AB VAKWERK
70 NIELS OVERVOORDE    AB VAKWERK
71 JESSE VRIEND PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
72 AXEL KOOPMAN SKATE4AIR
73 MARC MIDDELKOOP    PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
76 CASPER DE GIER BOUWSELECT
77 ROBERT BOVENHUIS
80 RUURD DIJKSTRA WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
82 SJOERD DEN HERTOG OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
87 LUC TER HAAR AB DIRECT
88 CRISPIJN ARIËNS OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
90 CHRISTIAAN HOEKSTRA PGMBAKKER / STEHMANN / VIKING
91 BART DE VRIES OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
92 GARY HEKMAN AB VAKWERK
95 STEFAN WOLFFENBUTTEL SKATE4AIR
96 PETER MICHAEL- OKAY FASHION & JEANS / INTERFARMS
98 KEVIN HOEKSTRA BOUWSELECT
99 MARK VAN DER HARST PORT OF AMSTERDAM / SKITS

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON
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BEENNUMMERS TOPDIVISIE DAMES 

BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

1 MARIJKE GROENEWOUD
2 JANNEKE ENSING SPEELMAN / HAAK
3 VERA OTTEN SPEELMAN / HAAK
4 CORINA STRIKWERDA LASAULEC
5 JANET BEERS    SPEELMAN / HAAK
6 MAYA DE JONG CENNED
7 LISANNE BUURMAN BTZ.NL
8 RIXT HOOGLAND SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
9 DEMI HUIDEN    BLUEDUNE
10 LAURA VAN RAMSHORST CENNED
11 DEMI VAN BENTHEM     BTZ.NL
12 BIANCA ROOSENBOOM SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
13 FENNA ZANDSTRA    FORTE / VAN DER STEEN
14 FLOOR PETERS REKENSERVICE / VGR
16 NIENKE SMIT    CENNED
17 YVONNE NAUTA JACOBUS.NL
18 LINDA HALLING     BLUEDUNE
19 INEKE DEDDEN PALET VASTGOEDONDERHOUD
20 AGGIE WALSMA PTH / BDM
21 JADE VAN DER MOLEN PALET VASTGOEDONDERHOUD
22 DANIELLE OOTES    BLUEDUNE
23 PIEN VAN DEN BOS    NEDFLEX
24 BRITT TJALMA REKENSERVICE / VGR
25 ILONA GRANDIA HET LEONTIENHUIS
26 CARIEN KLEIBEUKER
27 JANNEKE ELZINGA IM FARMING
28 AVELINE HIJLKEMA BOUWBEDRIJF DE VRIES
29 ANNA VAN DEN BOS    BTZ.NL
30 EVELIEN VIJN    BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
31 CHANTAL HENDRIKS MASTERMIND
32 RIENKE BOONSTRA    HET LEONTIENHUIS
33 NYNKE PELLIKAAN PTH / BDM
34 MELISSA WIJFJE BTZ.NL
35 MEREL BOSMA TURNER
36 PIEN KEULSTRA A6.NL GROOT IN AUTO'S
37 KELLY SCHOUTEN
38 LISA VAN DER GEEST TURNER
39 ROOS MARKUS BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
40 KIRSTEN JOUSTRA    
41 ANDREA DE JONG BLUEDUNE
42 ANKIE YTSMA CENNED
43 ELSKE LENIS IM FARMING
44 DENISE VAN DER HULST    FORTE / VAN DER STEEN

3333
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

45 BENTE KERKHOFF    JACOBUS.NL
47 LYNN DEKKER    FORTE / VAN DER STEEN
48 JESSICA MERKENS SPEELMAN / HAAK
49 LIESBETH MILATZ BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
50 ELSEMIEKE VAN MAAREN    PALET VASTGOEDONDERHOUD
51 MAAIKE VERWEIJ    
52 PAULA KONIJN    BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
54 IRIS VAN DER STELT TURNER
56 NICKY VAN LEEUWEN MASTERMIND
57 LOES ADEGEEST    SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
58 LIANNE BURGER REKENSERVICE / VGR
60 SARA VAN VLIET    FORTE / VAN DER STEEN
61 TESSA SNOEK    NEDFLEX
62 ROZA BLOKKER LASAULEC
63 EMMA ENGBERS MASTERMIND
64 ESTHER KIEL    BOUWBEDRIJF DE VRIES
65 INGE MOSTERT NEDFLEX
67 TJILDE BENNIS    MASTERMIND
69 SANDRA DEKKER    JACOBUS.NL
70 PAULIEN VERHAAR SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
72 BERBER VONK    PTH / BDM
75 FLOOR BESTEMAN PORT OF AMSTERDAM / SKITS
76 ANNELEEN ZIJL IM FARMING
77 ANNE LELTZ    JACOBUS.NL
79 LOESANNE VAN DER GEEST    NEDFLEX
80 IRENE SCHOUTEN
81 MELISSA VAN PIERRE PORT OF AMSTERDAM / SKITS
82 CLARISSA VAN MAAREN REKENSERVICE / VGR
83 DIEUWERTJE VAN KALKEN    TURNER
84 ELISA DUL
85 HEATHER BERGSMA-RICHARDSON - 
86 MALOU HIEMSTRA PORT OF AMSTERDAM / SKITS
88 MANON KAMMINGA A6.NL GROOT IN AUTO'S
90 VIVIANA RODRÍGUEZ ROJAS - HET LEONTIENHUIS
91 GEMMA COOPER - BOUWBEDRIJF DE VRIES
93 IMKE VORMEER A6.NL GROOT IN AUTO'S
95 ANNE TAUBER IM FARMING
96 FRANCESCA LOLLOBRIGIDA - LASAULEC
97 BEAU WAGEMAKER    A6.NL GROOT IN AUTO'S
98 BIANCA BAKKER PALET VASTGOEDONDERHOUD
100 N.T.B. - CHINA
101 N.T.B. - CHINA
102 N.T.B. - CHINA
103 N.T.B. - CHINA
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#MEERMARATHON

Meer spanning, 
 Meer spektakel,
  Meer marathon!

#meermarathon

21-24 november 2019

Enschede, Utrecht, Hoorn & Groningen

Donderdag 21 november IJsbaan Twente, Enschede  
Vrijdag  22 november Sports & Businesscampus de Vechtse Banen, Utrecht 
Zaterdag  23 november IJsbaan de Westfries, Hoorn  
Zondag  24 november Kardinge, Groningen  

Kijk voor tickets, informatie en tijden op: schaatsen.nl/schaatskoorts

Lees voor gebruik de bijsluiter.
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BEENNUMMERS BELOFTENDIVISIE HEREN 

BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

1 MAARTEN VAN DER SALM MARINO / AAC ENGINEERS
2 IGOR BAARS     RECYCLING.NL
3 MARK VAN DER HULST VECTOR
4 EDWIN KORENBERG     WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
5 BJÖRN BAKKER GROENOORD / KUIL BANDEN
6 KLAAS POORTINGA     SPROG
7 KEVIN VAN DER HORST ZIUZ
8 KOEN DE BEST VECTOR
9 CAS VAN TRIERUM VECTOR
10 ROELOF KOOPS SKATE4AIR
11 LUUK LOOHUIS CJH GROUP
12 DAAN GELLING     GROENOORD / KUIL BANDEN
13 KOEN KLINKHAMER BAUERFEIND
14 CHIEL SMIT     ZIUZ
15 HENDRIK POELSTRA DOUMA STAAL
16 JELLE DE BOER PORT OF AMSTERDAM / SKITS
17 REMON VOS BOUWPARTNERS
18 ROEL BOEK GROENEHARTSPORT.NL
19 MARTIJN DE BOER ARKTIKA
20 WOUT SCHILDER SKATE4AIR
21 GERT JAN VAN DIEPEN     PODOBRACE.NL
22 JAN-WILLEM BROOS SKATE4AIR
23 ALEID KLOMPMAKER SPROG
24 ANDRE LOS SCHAATSINSTITUUT
25 RUBEN MARINUS SPROG
26 LEANDER VAN DER GEEST SPORTCHALET VIEHHOFEN
27 STAN VAN DER HULST     PORT OF AMSTERDAM / SKITS
28 TEUN DE WIT     
29 JOHAN BAKKER MARINO / AAC ENGINEERS
30 RICHARD VAN SCHIE SPORTCHALET VIEHHOFEN
31 LARS WOELDERS     REGGEBORGH
32 TOM DEN HEIJER     GROENEHARTSPORT.NL
33 MAX VAN HONSCHOTEN     ORMER ICT / NEW CARE SUPPLEMENTS



373636

BEENNUMMERS BELOFTENDIVISIE HEREN 

BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

34 JURRIAN HAASJES ZIUZ
35 WABE DE ROOIJ     ORMER ICT / NEW CARE SUPPLEMENTS
36 GIJS VERDUIJN STOUWDAM.NL
37 ERWIN MESU
38 IDS BOUMA     RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
40 ARJEN VAN DAMME     PHOENIX
41 FLORAN BATHOORN ASQA SUBSIDIES
42 MARTHIJN MULDER MERITO 
43 BART SEGERS     SPORTCHALET VIEHHOFEN
44 TOM DE GOEDE PODOBRACE.NL
45 MAIKEL STAM     ORMER ICT / NEW CARE SUPPLEMENTS
46 GUIDO MAAT LIMBURGSE SCHAATSVRIENDEN
47 BRIAN SMIT FORTE SPORTSWEAR
48 LASSE HIDDINK     REGGEBORGH
49 THIJS WILLEM VAN DER VEGT GROENOORD / KUIL BANDEN
50 MARK PRINSEN ZIUZ
51 MICHAEL GROOT ZIUZ
52 JOEREC CIJSOUW FORTE SPORTSWEAR
53 COEN STELLINGA TJAS
54 CASPER ZUURVELD PORT OF AMSTERDAM / SKITS
55 JORAM VERKERK ORMER ICT / NEW CARE SUPPLEMENTS
56 MIKE DOGTEROM     DOUMA STAAL
57 KEES HEEMSKERK GROENEHARTSPORT.NL
58 KARSTEN VEEN ASQA SUBSIDIES
59 RICK VAN HEMERT WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
60 WESSEL HORLINGS      MERITO 
61 JELLE LIGTENBERG     STOUWDAM.NL
62 JELMER LIGTENBERG     STOUWDAM.NL
63 RUBEN LIGTENBERG     REGGEBORGH
64 HARM VISSER     BOUWPARTNERS
65 JAN HAMERS SCHAATSINSTITUUT
66 ENGBERT DE VEGT DOUMA STAAL
67 BARRY DE VRIES ASQA SUBSIDIES
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

68 GIJS BOER     WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
69 ERIK VALENT SCHAATSHELMEN.COM / ACTIEF-THUIS
70 JERRIE SUIJKER MARINO / AAC ENGINEERS
71 TOM VAN VLIET ARKTIKA
72 JESPER KOEN VECTOR
73 JORICK DUIJZER SCHAATSINSTITUUT
74 JEROEN JANSEN     DOUMA STAAL
75 RIENK ENGELE SPORTCHALET VIEHHOFEN
76 ARN BOTMAN PODOBRACE.NL
77 VIKTOR TOONEN ARKTIKA
78 YVES VERGEER      OKAY FASHION & JEANS
79 JORDY VAN WORKUM     RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
80 IVAR IMMERZEEL     OKAY FASHION & JEANS
81 RUUD SLAGTER BAUERFEIND
82 SWEN FABER SCHAATSHELMEN.COM / ACTIEF-THUIS
83 DOUWE BOONSTRA     GROENEHARTSPORT.NL
84 REMO SLOTEGRAAF     BOUWBEDRIJF SPEELMAN
85 JASPER BUGTER WBB DAKKAPELLEN / GREENWOOD-LIEV
86 PIJKE STEENHUIS     PORT OF AMSTERDAM / SKITS
87 MITCHEL ZIJP MARINO / AAC ENGINEERS
88 BART MOL
89 MART NIJHOFF      STOUWDAM.NL
90 RUUD VAN EGMOND BAUERFEIND
91 ROY FRINKING BAUERFEIND
92 GUIDO VAN GELDER FORTE SPORTSWEAR
93 MARCO HAGEDOORN FORTE SPORTSWEAR
94 KEVIN SPRONK     
95 JORIAN TEN CATE     REGGEBORGH
96 BEAU SNELLINK     SCHAATSINSTITUUT
97 JOCHEM KERSSIES     TJAS
98 GERBEN GERBRANDIJ      MERITO
99 TWAN BERLIJN SKATE4AIR
100 N.T.B. - CHINA
101 N.T.B. - CHINA
102 N.T.B. - CHINA
103 N.T.B. - CHINA
128 IAN QUINN - 
129 EMERY LEHMAN - 
130 DANIEL NIERO  - OR QUEST / BOUW & TECHNIEK
135 GABRIELE GALLI - BOUWPARTNERS

 SCHAATSEN.NL/MARATHON
   #MEERMARATHON
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

2 ANIEK SIKMA
3 MONIEK VAN LINDEN BLUEDUNE
4 ROOS TABAK BLUEDUNE
5 DANIELLE VAN ZANTEN     REKENSERVICE / VGR
6 HILDE-MARIJE DIJKSTRA IM FARMING
7 SIMONE VEENSTRA     VAN LINGEN SKEELERS EN SCHAATSEN
8 DEBORAH VEERMAN BEYOND
10 THIRZA SIERDSMA     MERITO
11 SANNE VAN HEEL     REKENSERVICE / VGR
12 EVI GELLING     SPEELMAN / HAAK
13 TALITA VAN HARTSKAMP ARKTIKA
14 SANNE IN 'T HOF RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
15 SOSHA ZUIDERDUIN     BEYOND
16 ANNET NOPPERT     SPROG
17 LUNA JONKERS     
18 JUDITH KRABBENBORG PORT OF AMSTERDAM / SKITS
19 DAPHNE ALDERTS SPROG
20 KAYLEIGH TER LAAK     
21 SANNE SESSELAAR     SPEELMAN / HAAK
22 ESTHER WALSTRA
23 ANNELIES OUDE ALINK PORT OF AMSTERDAM / SKITS
24 IRIS JANSEN     BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
25 KIMBERLY GRANDIA     HET LEONTIENHUIS
26 RIA SCHILDER     
27 ARIANNA PRUISSCHER     HET LEONTIENHUIS
28 LIEKE MOSSINKOFF
30 ESTELLE DE JONG     PORT OF AMSTERDAM / SKITS
31 SUZANNE KLOUS     PORT OF AMSTERDAM / SKITS
32 STERRE JONKERS     RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
33 AMBER SIEGERS     
34 KIM ZUIVER     BEYOND
36 IMKE DE KLERK HET LEONTIENHUIS
38 MARISSA DEKKER     
39 VERA GEMSER     MERITO 
40 TJITSKE EPPINGA     MERITO
41 EVA OLDE HAMPSINK     SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
42 RIXT BESSELS-KUIPERS CENNED
44 FLOOR VAN DEN BRANDT BOUWBEDRIJF DE VRIES
46 LOES BUSSER     
47 THIRZA GORKINK SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
48 METTIE DE VEGT
50 FEMKE MOSSINKOFF     BLUEDUNE
51 ANNEMARIE VAN DER WAL     CENNED

BEENNUMMERS BELOFTENDIVISIE DAMES 
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BEEN
NUMMER

NAAM SPONSOR

52 ELINE VAN DEN POL HOLLAND JERSEY
53 GIOYA LANCEE     RTC SHORTTRACK / WADRO
55 ANKE BREUNIS     SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
56 JOLIEN VAN DEN BERG ARKTIKA
57 DOKE SCHOONHOVEN BEYOND
58 QUINTY TON     HOLLAND JERSEY
59 MARIEKE VAN EDE BLUEDUNE
60 MYRTHE DROGTROP HEYCOP / STAL DE MOLSHOOP
61 ANNELIES VERHORST THE ART OF HEALTH
63 AMANDA GRANDIA     HET LEONTIENHUIS
64 DEBBY BEHR     MERITO
65 SANNE TEEKENS     BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
66 JANINKA VAN WEPEREN SPEELMAN / HAAK
68 BRIT QUALM     FORTUNE COFFEE
69 MARJANNE TIMMER SPEELMAN / HAAK
70 OLIN VERHOOG     HOLLAND JERSEY
71 LAURA LORENZATO - A.S.D. COSMO NOALE ICE
72 ARIANE SMIT IM FARMING
73 ELINE STUBERT ARKTIKA
74 JOELLE DE RUITER     CENNED
76 CLAUDIA ORANJE FORTUNE COFFEE
77 FRANSIENE VAN ECK REKENSERVICE / VGR
78 HILDE NOPPERT     RTC FRYSLAN / VICTRON ENERGY
79 EVA RIEMERSMA-VAN RHEENEN BEWUSTWINKELEN.NL
80 ROSALIE HUISMAN FORTUNE COFFEE
81 ELINE VERHAGEN NEDFLEX
82 ANNEKE DIJKSTRA
83 CHANTAL OOSTERKAMP CENNED
84 ELLEN BEERS SOLID AQUA
85 SANNE VAN DER SCHAAR JANCO DE JONG KACHELS
86 LEONIE BEERS     SOLID AQUA
87 VERONICA LUCIANI  - A.S.D. COSMO NOALE ICE
88 RAMONA WESTERHUIS     BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
89 FLOORTJE MACKAIJ LASAULEC
90 LIANNE CAMIES SCHAATSSHOPDRENTHE
91 BABETTE BUITENHUIS     SMIT CONSULTANCY / HUSQVARNA
92 DEWI NICOLAI     BEWUSTWINKELEN / TEKLAB
93 DANIELLE BEKKERING FORTE / VAN DER STEEN
94 MARLEEN POPKEN     SCHAATSSHOPDRENTHE
95 HELEEN VAN DER HULST FORTUNE COFFEE
96 FREYA REITSMA SCHAATSSHOPDRENTHE
97 KIMBERLY HOEKSTRA
98 MANON GREMMEN SCHAATSSHOPDRENTHE
99 HENDRIKA SINNEMA FORTE / VAN DER STEEN



DIT IS OOK 
MARATHONSCHAATSEN 
#WEISSENSEE

SLAG NA SLAG, HET 
OCHTENDGLOREN 
TEGEMOET 
#MEERMARATHON
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Laatste wijzigingen vastgesteld door de 
Ledenraad op juni 2019

BEGRIPSBEPALINGEN
In dit reglement wordt verstaan onder:

ALGEMEEN:
1.  Hij of zij: Waar “hij” staat kan, indien van 

toepassing, ook “zij” gelezen worden. 
2.  Licentiehouders: Natuurlijke personen die 

op grond van de door hen verstrekte licentie 
gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijden 
georganiseerd door of namens de Bond.

3.  Deelnemers: Natuurlijke personen die als 
licentiehouders zich inschrijven met het oog op 
deelname aan wedstrijd(en) georganiseerd door 
of namens de Bond.

4.  Seizoen: De periode van 1 juli tot en met 30 
juni daaropvolgend.

5.  (Inter)nationale wedstrijd: wedstrijd 
die staat vermeld op de (inter)nationale 
wedstrijdkalender, welke vermeld en actueel 
gehouden wordt op de officiële website(s) van 
de KNSB.

6.  Kunstijs(baan): Een schaatsbaan met ijs 
(bevroren water) dat op een kunstmatige manier 
is bevroren en op een kunstmatige manier in 
stand wordt gehouden.

7.  Natuurijs(baan): Een schaatsbaan met ijs (bevroren 
water) dat op natuurlijke wijze is ontstaan.

8.  Marathon Info: Het Marathon 
Informatieboekje dat voor aanvang van elk 
schaatsseizoen wordt uitgegeven, waarin de, op 
het moment van publicatie, actuele reglementen, 
deelnemerslijsten en overige relevante informatie 
met betrekking tot marathonschaatsen voor een 
seizoen zijn opgenomen.

9.  Collectieve Samenwerkings Overeenkomst 
Marathon (CSOM): Dit document regelt 
de verhouding tussen de KNSB en de 
marathonmerkenteams, met het doel tot een 
vorm van samenwerking te bewerkstelligen 
ter verbetering en stimulering van de 

WEDSTRIJDREGLEMENT

INHOUD

Algemeen
Begripsbepalingen  
Afkortingen  
  
Wedstrijdreglement Marathon
Artikel 409 Algemeen

Wedstrijdbepalingen
Artikel 410 Start
Artikel 411 Fair play
Artikel 412 Verzorging
Artikel 413  Onderbreking en 

afgelasting
Artikel 414 Finish en uitslag 
Artikel 415 Maatregelen en sancties

Technische bepalingen
Artikel 420 Uitrusting
Artikel 421 Promotie en degradatie
Artikel 422  Deelname aan (inter)

nationale wedstrijden
Artikel 423 NK’s 
Artikel 424   Puntenwaardering en 

prijzen

Organisatorische bepalingen
Artikel 430  Organisatie en toewijzing 

van wedstrijden 
Artikel 431 Veiligheid
Artikel 432  Functionarissen  

bij wedstrijden
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prestaties van de KNSB-marathonrijders met 
een wedstrijdlicentie, zowel individueel als 
gezamenlijk, ter bewaking van de rechtspositie 
van de licentiehouders en ter bevordering van 
de continuïteit van het marathonschaatsen in de 
topdivisie en beloftendivisie.

WEDSTRIJDTECHNISCH:
1.  Achterblijver: Een deelnemer die achter het 

peloton rijdt.
2.  Koploper: Een deelnemer die voor het peloton 

rijdt.
3.  Peloton: Het peloton is de grootste groep op 

elk moment in de wedstrijd. Er is sprake van 
een nieuwe groep (1 of meerdere deelnemers) 
als de gemeten tijd op de finishlijn tussen de 
deelnemers 1 seconde of meer bedraagt (op 
basis van transpondertijd). Indien er meerdere 
grootste groepen zijn, wordt de achterste groep 
aangemerkt als peloton.

 

BESTUREN, ORGANEN EN FUNCTIES:
1.  Bestuur: Het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van 

het Burgerlijk Wetboek en artikel 16 lid 1 en 
in artikel 17 lid 1 van de statuten, te weten het 
bestuur van de bond.

2.  Bondsbureau: Het bureau bedoeld in artikel 
29 van de statuten, te weten de door de bond 
ingestelde organisatie van betaalde medewerkers 
die volgens door het bestuur op te stellen 
bepalingen en richtlijnen werkzaamheden ten 
behoeve van de bond verricht.

3.  Competitieleider (CL): De 
bondsbureaumedewerker die belast is met de 
uitvoering van de marathonwedstrijden op de 
nationale wedstrijdkalender; Hij is tevens de 
landelijke natuurijscoördinator.

4.  Gewestelijke natuurijscoördinator: Een 
gewestelijk functionaris die het contact 
onderhoudt met de landelijke coördinator 
natuurijs t.a.v. de toewijzing en organisatie van 
(inter)nationale wedstrijden op gewestelijk 
natuurijs. 

5.  Gewestelijke Technische Commissie (GTC): 
Technische commissie die in het gewest de 
sporttechnische belangen van de tot dat gewest 
behorende groep van licentiehouders behartigt.

6.  Landelijke natuurijscoördinator: De 
bondsbureaumedewerker die belast is met 
de uitvoering van de marathonwedstrijden 
op Nederlands natuurijs en daartoe het 
contact onderhoudt met de gewestelijke 
natuurijscoördinatoren.

7.  Marathonmerkenteam: Een als zodanig door 
het bestuur van de KNSB erkende groep van 
KNSB-licentiehouders die geheel voor rekening, 
risico en verantwoordelijkheid van een door de 
KNSB erkende (groep van) sponsor(en) zich 
voorbereiden op en deelnemen aan nationale en 
internationale marathonwedstrijden.

8.  Juryleden: Gekwalificeerde KNSB officials, 
belast met de taak van een goed verloop van de 
wedstrijd.

9.  Sectiebestuur marathon (SBM): Een 
organisatorische eenheid in de bond conform 
artikel 10 van de statuten die nationaal en 
gewest overstijgend de marathonschaatssport 
behartigt. Organisatorisch is alle 
sportbeoefening in georganiseerd 
wedstrijdverband die niet onder topsport en 
breedtesport valt het werkterrein van het SBM.

10.  Scheidsrechterscommissie Marathon (SRC): 
een organisatorische eenheid in de bond vallend 
onder het SBM die zich bezig houdt met 
reglementen, organisatorische en jury technische 
aangelegenheden.

11.  Technisch Directeur (TD) : De directeur 
binnen de KNSB die verantwoordelijk is voor 
topsport.

12.  Sponsor: Een sponsor dient een rechtspersoon 
naar Nederlands recht te zijn, dan wel een in 
Nederland erkende buitenlandse rechtspersoon. 
Onder een sponsor wordt verstaan een sponsor 
die de CSOM van de KNSB aanvaardt en 
respecteert.
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CATEGORIEËN:
1.  Pupillen: Deelnemers die voor 1 juli vooraf-

gaande aan het betreffende seizoen een zekere 
leeftijd hebben bereikt. Voor Pupillen A is dat de 
leeftijd 12 jaar en voor Pupillen B is dat 11 jaar.

2.  Junioren: Deelnemers die voor 1 juli 
voorafgaande aan het betreffende seizoen een 
zekere leeftijd hebben bereikt. Voor Junioren 
A is zijn dat de leeftijden 17 en 18 jaar, voor 
Junioren B zijn dat 15 en 16 jaar en voor 
Junioren C zijn dat 13 en 14 jaar. 

3.  Neo-senioren: Deelnemers die voor 1 juli 
voorafgaande aan het betreffende seizoen 
minimaal de 19-jarige, maar nog niet de 
23-jarige leeftijd hebben bereikt, aangevuld met 
deelnemers onder 19 jaar met dispensatie. Neo-
senioren worden, aangevuld met junioren, ook 
wel Jongeren genoemd.

4.  Senioren: Deelnemers die voor 1 juli 
voorafgaande aan het betreffende seizoen 
minimaal de 23-jarige, maar nog niet de 
39-jarige leeftijd hebben bereikt.

5.  Masters: Deelnemers die voor 1 juli 
voorafgaande aan het betreffende schaatsseizoen 
de leeftijd van 39 jaar en ouder hebben bereikt en 
niet uitkomen in de topdivisie of beloftendivisie.

AFKORTINGEN
  
ASTM   American Society for Testing and Materials
CSOM  Collectieve Samenwerkings 

Overeenkomst Marathon
CL         Competitieleider
EHBO  Eerste Hulp Bij Ongelukken
GTC     Gewestelijke Technische Commissie
ISU      International Skating Union
KNSB    Koninklijke Nederlandsche 

Schaatsenrijders Bond
NK        Nederlands Kampioenschap
ONK     Open Nederlands Kampioenschap
SBM     Sectiebestuur Marathon
SRC     Scheidsrechterscommissie Marathon
TD          Technisch Directeur

ARTIKEL 409
ALGEMEEN

1.  Dit reglement behandelt de wedstrijdtechnische 
zaken, alsmede de regels geldend voor de 
marathonwedstrijden in Nederland en voor 
zover van toepassing, specifieke regels voor de 
(inter)nationale marathonwedstrijden die onder 
auspiciën van de KNSB door een lid van de 
KNSB worden georganiseerd. 

2.  Onder marathonwedstrijden worden in dit 
reglement verstaan:

  Alle schaatswedstrijden waaraan wordt 
deelgenomen door minimaal 5 deelnemers 
die allen tegelijk starten op een ijsbaan van 
minimaal 333,33 meter of een traject over:

  a.  Minimaal een afstand langer dan 6,4 
kilometer en maximaal 200 kilometer voor 
deelnemers die voor 1 juli voorafgaande 
aan het schaatsseizoen de 17-jarige leeftijd 
hebben bereikt ( Junioren A, Neo-senioren, 
Senioren en Masters), aangevuld met 
deelnemers met dispensatie. 

 b.  Minimaal een afstand langer dan 4 kilometer 
en maximaal 25 kilometer voor deelnemers 
die voor 1 juli voorafgaande aan het 
schaatsseizoen wel de 13-jarige leeftijd, maar 
nog niet de 17-jarige leeftijd hebben bereikt 
( Junioren B en C).

 c.  Minimaal een afstand van 2 kilometer en 
maximaal 10 kilometer voor deelnemers 
die voor 1 juli voorafgaande aan het 
schaatsseizoen de 13-jarige leeftijd nog niet 
hebben bereikt (Pupillen).

 d.  De Competitieleider kan in afstemming met 
de Technisch Directeur voor een afwijkende 
afstand aan de organisatie dispensatie 
verlenen.

3.  In bijzondere gevallen kan de Competitieleider, 
in afstemming met de Technisch Directeur, 
afwijken van dit reglement. 

4.  Waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
hoofdscheidsrechter in wedstrijdtechnische 
aangelegenheden. In alle andere gevallen 
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de Competitieleider in afstemming met de 
Technisch Directeur. 

5.  Bij niet (inter)nationale wedstrijden kunnen 
GTC’s afwijkende regels vaststellen, met 
uitzondering van artikel 420 lid 1.

6.  De bepaling en vaststelling van de 
wedstrijdformule voor (inter)nationale 
wedstrijden en competities behoren tot de 
bevoegdheid van de Competitieleider in 
afstemming met de Technisch Directeur. De 
wedstrijdformule zal worden vermeld in de 
officiële wedstrijdkalender en de Marathon Info 
van de KNSB.

WEDSTRIJDBEPALINGEN

ARTIKEL 410
START

1.  Deelnemers aan marathonwedstrijden dienen 
zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van 
de wedstrijd persoonlijk aan te melden bij het 
inschrijfbureau voor registratie. Deelnemers die 
na registratie niet van start gaan, dienen zich af 
te melden. 

2.  Op een (kunst)ijsbaan van 400 meter is van 
toepassing:

 a.  De aanvangsopstelling is voor alle 
deelnemers gezamenlijk vóór de 500-meter 
startlijn. Het startsignaal wordt op de 
finishlijn gegeven na het verrijden van 100 
meter en één warming-up ronde. Vanaf het 
startsignaal start de rondentelling. 

 b.  Deelnemers die voor het startsignaal ten val 
komen, mogen weer aansluiten zonder een 
ronde achterstand op te lopen.

 c.  Na het startsignaal kunnen geen deelnemers 
meer aan de wedstrijd worden toegevoegd.

3.  Voor marathons op een parcours dat korter of 
langer is dan 400 meter of een trajectwedstrijd, 
geldt de door de plaatselijke organisatoren 
vastgestelde startprocedure, mits deze is 

goedgekeurd door de scheidsrechter en zoveel 
mogelijk gelijk is als aan de startprocedure op 
kunstijs.

4.  Zie artikel 415 bij overtreding van datgeen 
gesteld in dit artikel.

ARTIKEL 411
FAIR PLAY, WIJZE VAN RIJDEN EN 
PLOEGENSPEL

1.  Een deelnemer doet mee met inachtneming van 
erkende beginselen van sportiviteit en eerlijk 
spel, evenals inachtneming van de gedragscodes 
van de KNSB en NOC*NSF. 

2.  Instructies van de jury dienen opgevolgd te 
worden.

3.  Deelnemers, ploegleiders en verzorgers dienen 
zicht correct te gedragen in woord en/of gebaar 
tegen de jury, organisatie en derden.  

4.  Het gebruiken van discriminerende taal en/of 
het maken van discriminerende gebaren is niet 
toegestaan.

5.  Rondenwedstrijden worden tegen de wijzers 
van de klok in verreden, dat wil zeggen dat de 
deelnemer de binnenkant van de geduide baan 
c.q. het parcours aan zijn linkerzijde heeft. 

6.  Deelnemers moeten binnen de aangeduide 
wedstrijdbaan c.q. het parcours blijven. Het 
duiden van de wedstrijdbaan kan onder andere 
door het plaatsen van pylonen. 

7.  Deelnemers die de wedstrijd staken zonder 
tussenkomst van de scheidsrechter, dienen zich 
af te melden bij de jury aan de finish en verlaten 
daarna onmiddellijk de wedstrijdbaan.

8.  Een deelnemer heeft een ronde achterstand op 
het peloton wanneer hij, na gelost te zijn uit 
het peloton, door de voorste deelnemer van het 
peloton is bijgehaald naar het oordeel van de 
scheidsrechter.

 9.  Een deelnemer die tijdens de wedstrijd op een 
ronde achterstand ten opzichte van het peloton 
komt, dient zich onmiddellijk te begeven naar 
het buitenste deel van de baan en de wedstrijd 
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te verlaten. Door de scheidsrechter kan besloten 
worden af te wijken van deze regel, wat 
vroegtijdig kenbaar gemaakt zal worden. 

10.  Het is deelnemers niet toegestaan om op 
een ongeoorloofde wijze te rijden, waardoor 
andere deelnemers worden benadeeld in het 
wedstrijdverloop, deelnemer voordeel probeert 
te behalen en/of gevaar of hinder ontstaat voor 
andere deelnemers. Dit betreft onder andere 
duwen en trekken, het afwijken van de rechte 
lijn of het hinderen van een inhalende en/of een 
ingehaalde deelnemer.

11.  Het is niet toegestaan de wedstrijd te 
beïnvloeden door middel van het hinderen of 
helpen door een deelnemer nadat hij is gefinisht. 

12.  Het is niet toegestaan mensgericht fysiek 
geweld toe te passen of het ondernemen van 
pogingen daartoe. Dit betreft onder andere 
duwen, trekken, slaan, mishandelen, verwonden, 
schoppen, spugen, of het hinderen van een 
inhalende en/of een ingehaalde deelnemer, 
een deelnemer ten val te brengen en/of 
een deelnemer ernstig te benadelen in het 
wedstrijdverloop. 

13.  Het is niet toegestaan zaakgericht fysiek geweld 
ten opzichte van andere deelnemers of overige 
personen toe te passen. Dit betreft onder andere 
het vernielen en beschadigen van zaken. 

14.  Ploegenspel en hulp van ploeggenoten binnen 
een team is toegestaan zonder elkaar aan te 
raken.

15.  Ploegenspel en hulp van deelnemers van 
verschillende teams is niet toegestaan. 

16.  Hulp van achterblijvers aan koplopers is op 
ijsbanen tot en met een lengte van 800 meter tot 
de laatste vijf ronden toegestaan.

17.  Op ijsbanen en/of –trajecten welke langer 
zijn dan 800 meter, geldt een algeheel verbod 
met betrekking tot hulp van achterblijvers aan 
koplopers. 

18.  Het is deelnemers niet toegestaan om 
ongeoorloofde hulp, naar het oordeel van de 
scheidsrechter, te accepteren. 
 

19.  De scheidsrechter heeft de mogelijkheid 
tot ingrijpen. Dit kan onder andere door 
het onderbreken van de wedstrijd, het laten 
plaatsvinden van een herstart en/of het (laten) 
verwijderen van personen van de ploegleiders-, 
verzorgingsplaats en/of ijsbaan.

20.  Zie artikel 415 bij overtreding van datgeen 
gesteld in dit artikel.

ARTIKEL 412
VERZORGING

1.  Bij marathonwedstrijden op ijsbanen tot en 
met een lengte van 800 meter is verzorging 
toegestaan, behalve in de eerste 25 en in de 
laatste 25 ronden. Op ijsbanen of trajecten met 
een lengte langer dan 800 meter is verzorging 
vanaf start tot finish toegestaan op de 
verzorgingsplaats(en).

2.  Koelboxen en/of andere attributen, waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
ze een gevaar kunnen vormen, mogen niet 
op de baan c.q. het parcours staan of op de 
baanbescherming geplaatst worden.

3.  Verzorging is alleen toegestaan op de 
aangewezen verzorgingsplaats(en) aan de 
rechterzijde van de baan c.q. het parcours.

4.  Wegwerpen van een voorwerp is slechts 
toegestaan op de verzorgingsplaats(en) 
of binnen de aangewezen afvalzones. Het 
wegwerpen dient op een zodanige wijze te 
gebeuren dat dit geen gevaar oplevert voor 
andere deelnemers.

5.  Verzorger en ploegleider
 a.  De verzorger en ploegleider dienen zich 

tijdens de wedstrijd binnen de door de 
scheidsrechter bepaalde grenzen langs de 
wedstrijdbaan of het parcours te bevinden; 
ploegleiders mogen zich alleen op schaatsen 
op het ijs bevinden op natuurijsbanen en/of 
-trajecten welke langer zijn dan 800 meter, 
uitgezonderd op de verzorgingsplaats en/
of finishstraat. Het is de ploegleider niet 
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toegestaan om naast de deelnemers mee te 
schaatsen.

 b.  De verzorger en ploegleider 
dienen herkenbare kleding van het 
marathonmerkenteam te dragen. Deze 
kleding dient onderscheidend te zijn van de 
kleding van andere marathonmerkenteams.

 c.  Verzorgers, evenals ploegleiders die 
verzorgen, dienen bij natuurijswedstrijden 
vanaf het moment dat ze het ijs betreden 
totdat de laatste deelnemer van de wedstrijd 
is gefinisht snowsteps/schoenspikes te 
dragen.

6.  Zie artikel 415 bij overtreding van datgeen 
gesteld in dit artikel.

ARTIKEL 413
ONDERBREKING EN AFGELASTING

1.  De scheidsrechter kan een wedstrijd 
onderbreken aan de hand van de volgende 
richtlijnen:

 a. Bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie 
 b.  Op aanwijzing of advies van de dienstdoende 

arts;
 c.  Bij een ongeval waarbij verzorging op het ijs 

nodig is;
 d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden;
 e. Bij stroomuitval;
 f.   Bij overtreding van de regels m.b.t. fairplay, 

wijze van rijden en ploegenspel;
 g. Bij niet opvolgen instructies van de jury.
2.  Als na een onderbreking de wedstrijd wordt 

hervat, wordt de wedstrijd als volgt voortgezet:
 a. Herstart op de startlijn 500 meter;
 b. Uitrijden resterende ronden;
 c.  Als de wedstrijd in de laatste tien ronden is 

onderbroken, zullen bij een herstart nog tien 
ronden worden gereden.

3.  Deelnemers met één of meer ronden 
voorsprong op het peloton, behouden die 
positie. Deelnemers die op het moment van 
onderbreking vooruit reden, maar nog geen 

ronde voorsprong hadden, verliezen hun 
voorsprong. Deelnemers die op achterstand 
rijden, maar nog geen ronde achterstand hebben 
op het peloton, mogen weer aansluiten bij het 
peloton.

4.  In geval van een herstart van de wedstrijd 
als gevolg van een val van één of meerdere 
deelnemers, mogen de deelnemers  die ten 
val zijn gekomen en nog liggen/zitten op het 
moment dat de wedstrijd wordt onderbroken, 
niet meer deelnemen wanneer de wedstrijd 
wordt hervat. 

5.  Zo nodig kan een wedstrijd (voortijdig) worden 
beëindigd.

6.  Barrage
 a.  Indien bij een natuurijswedstrijd het 

tijdsverschil tussen twee groepen deelnemers 
uit verschillende wedstrijden (bijvoorbeeld 
het dames- en herenpeloton) kleiner dan 30 
seconden is geworden, kan de jury besluiten 
tot het maken van barrage. Dit houdt in dat 
de deelnemers in de langzamere groep aan 
een zijde van het parcours gaan rijden en 
temporiseren. Ze moeten de snellere groep 
laten passeren. Het einde van de barrage 
wordt aangegeven indien het verschil tussen 
beiden groepen weer minimaal 30 seconden 
bedraagt. De jury geeft aan wanneer er 
barrage gemaakt moet worden en wanneer 
dit ten einde is.

 b.  Wanneer het inhalen dreigt plaats te vinden in 
de finale (laatste 5 km wedstrijd) van één van 
de categorieën, dan kan de wedstrijd van de 
andere categorie - ervan uitgaande dat deze 
wedstrijd zich nog niet in de finale bevindt - 
zo nodig tijdelijk worden geneutraliseerd. Dit 
ter beoordeling van de scheidsrechter.

 c.  Op basis van de laatst gemeten 
tijdsverschillen zoals gemeten door de 
begeleidende scheidsrechters voordat de 
pelotons elkaar inhaalden, worden de 
onderlinge tijdsverschillen van minimaal 30 
seconden aan de groepen en/of individuele 
deelnemers teruggegeven. 
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 d.  Om de tijdsverschillen te herstellen kan 
het nodig zijn dat groepen, individuele 
deelnemers of het peloton tijdelijk worden 
geneutraliseerd op aanwijzing van de 
scheidsrechters.

ARTIKEL 414
FINISH EN UITSLAG

1.  Algemeen
a.  Tijdens de finishprocedure mogen reeds 

gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de 
laatste 200 meter vóór de finishlijn.

b.  Indien de scheidsrechter meent dat de 
omstandigheden het noodzakelijk of zinvol 
maken het aantal te rijden ronden of de afstand 
aan te passen, dan kan hij daartoe besluiten.

c.  De huldiging is een onderdeel van de wedstrijd. 
Bij marathonwedstrijden worden de prijzen 
uitgereikt in de volgorde 3e, 2e, 1e. Vervolgens 
worden eventuele nevenklassementen zoals 
een jongerenklassement gehuldigd, waarna de 
huldiging afgesloten wordt met een eventuele 
huldiging van de leider in het algemeen 
klassement. Deelnemers dienen zich zo spoedig 
mogelijk na bekendmaking van de uitslag naar 
de huldiging te begeven.  

d.  Zie artikel 415 bij overtreding van datgeen 
gesteld in dit artikel.

 
2.  De afsprintprocedure 
a.  Alle deelnemers in dezelfde ronde als het 

peloton krijgen de bel.
b.  Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten 

opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 
ronden eerder af.

c.  Deze procedure herhaalt zich voor elke 
groep van deelnemers met telkens één ronde 
voorsprong meer. In alle gevallen sprint het 
peloton zoveel ronden eerder af als nodig is om 
de leidende groep van deelnemers inclusief de 
winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal 
ronden te kunnen laten rijden.

d.  Wanneer de leidende groep echter bestaat uit 6 
of meer deelnemers, sprint de voorlaatste groep 
af met het rondenbord op 10.

e.  Wanneer slechts 1 deelnemer 1 of meerdere 
ronden voorsprong heeft ten opzichte van 
het peloton of eerstvolgende groep, sprint het 
peloton 2 ronden eerder af.

f.  Indien na het afsprinten van het peloton een 
groep van samenstelling verandert kan een 
hernieuwde afsprintprocedure opgestart worden.

Afsprintprocedure bij ronde(n) voorsprong
1 rijder 2 ronden eerder;
2≤5 rijders 5 ronden eerder;
6≥ rijders  5 ronden eerder indien niet leidende groep

 10 ronden eerder indien leidende groep.

3.  Het finishen
a.  De winnaar van de wedstrijd rijdt exact het 

vooraf aangegeven aantal ronden.
b.  Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, 

daarna apart de deelnemer(s) met 1 of meerdere 
ronden voorsprong ten opzichte van het peloton.

c.  Dit houdt in dat het rondenbord het aantal 
nog te rijden ronden van de koploper(s) in de 
wedstrijd aangeeft. Het aantal nog te rijden 
ronden op het rondenbord wordt naar beneden 
bijgesteld voordat de bel wordt geluid. 

d.  Een deelnemer heeft een ronde voorsprong op 
het peloton wanneer hij naar het oordeel van de 
scheidsrechter de achterste deelnemer van het 
peloton heeft bereikt. De scheidsrechter kan 
in de slotfase van een wedstrijd besluiten tot 
toekenning van een ronde voorsprong, indien 
koploper(s) het peloton nog niet hebben bereikt, 
maar waarbij dit wel verwacht mag worden naar 
het oordeel van de scheidsrechter.

e.  De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één 
of meerdere ronden voorsprong of achterstand 
op het peloton hebben. Hierbij is het moment 
van bijhalen van het peloton door de kopgroep 
bepalend voor het wel/niet uit de wedstrijd 
nemen van deelnemers. 
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f.  Een deelnemer die op aanwijzing van de 
scheidsrechter uit de wedstrijd wordt genomen, 
kan door de scheidsrechter worden geklasseerd. 
Vanaf het moment van voortijdig klasseren 
van de eerste deelnemer  in de uitslag bij het 
verlaten van de wedstrijd, worden alle resterende 
deelnemers geklasseerd die op dat moment voor 
de betreffende deelnemer  in de wedstrijd rijden, 
indien zij de wedstrijd verlaten, behoudens de 
deelnemers die de wedstrijd verplicht verlaten 
middels artikel 411.

g.  Een deelnemer is gefinisht, wanneer de 
voorpunt van het ijzer van de eerst aankomende 
schaats de finishlijn heeft aangeraakt of bereikt 
na het voorgeschreven aantal ronden.

h.  Bij een val vlak voor de finish wordt de 
deelnemer geklasseerd op basis van de voorpunt 
van het ijzer van de eerste schaats die in de lucht 
over de finishlijn komt. 

i.  Indien een deelnemer vlak voor de finish valt, 
zodat de eerste schaats buiten de wedstrijdbaan 
aankomt, moet de tijd worden opgenomen op het 
moment dat de voorpunt van het ijzer van deze 
schaats het verlengde van de finishlijn bereikt.  
Het is niet toegestaan opzettelijk met de schaats 
naar voren schoppen bij de finishlijn (zodat de 
schaats het contact met het ijs volledig verliest), 
of met het lichaam over de finishlijn te duiken.

4.  Het finishen en de uitslag bij wedstrijden 
op natuurijs

a.  Rondenwedstrijden: Wedstrijden over een 
aantal ronden op een natuurijsparcours en 
kunstijsbanen langer dan 800 meter. 

 1.  Een deelnemer die tijdens de wedstrijd 
voor het ingaan van de laatste 2 ronden, 
op 1 ronde achterstand ten opzichte van 
het peloton komt, wordt uit de wedstrijd 
genomen en wordt niet geklasseerd.

 2.  Een deelnemer die in de laatste 2 ronden 
wordt of dreigt te worden ingelopen, wordt 
door de scheidsrechter in overleg met de 
aankomstrechter uit de wedstrijd genomen 
en geklasseerd, nadat deze deelnemer wel of 

niet de bel heeft gekregen. 
 3.  Indien de deelnemer op achterstand bij 

aanvang van de laatste ronde niet meer door 
het peloton kan worden ingelopen, heeft 
de deelnemer het recht de volledige afstand 
uit te rijden, mits de omstandigheden dit 
toelaten.

b.  Trajectwedstrijden: Wedstrijden van A naar B.
 1.  Een deelnemer mag de wedstrijd uitrijden.
 2.  Een deelnemer wordt geklasseerd, als binnen 

de tijd van de winnaar in zijn categorie plus 
20% wordt gefinisht.

5.  De vaststelling van de uitslagen
a.  Verschillende technologieën/technische 

oplossingen mogen worden gebruikt om de 
finishvolgorde te bepalen:

 1.  Een systeem dat fotografisch bewijs van de 
finish van de deelnemers, op een zodanige 
wijze gebruikt dat een ongestoorde video 
onmiddellijk na de finish kan worden 
gereproduceerd (“finishvideosysteem”).

 2.  Een systeem gebaseerd op transponders 
waarbij gebruik wordt gemaakt van signalen 
van een chip gedragen door de deelnemers 
om de finishtijd van de deelnemers vast te 
leggen (“transponder systeem”).

 b.  Het finishvideosysteem vormt voor de 
eerste 20 deelnemers, aangevuld met het 
transpondersysteem voor de overige deelnemers, 
de voorlopige uitslag. 

 1.  Indien de voorpunt van de schaatsen van de 
deelnemer(s) niet zichtbaar is op de video, 
is de transpondertijd leidend voor deze 
deelnemer(s). 

 2.  Indien de transponders van een deelnemer 
tijdens de wedstrijd niet zijn gedetecteerd 
en een deelnemer wel punten heeft behaald 
middels minimaal een ronde voorsprong op 
het peloton, maar hij niet is geëindigd bij de 
eerste 20 deelnemers, wordt hij als laatste 
deelnemer  in de uitslag van de deelnemers 
met betreffend aantal ronden voorsprong 
geklasseerd. 
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 3.  Indien de transponders van een deelnemer 
tijdens de wedstrijd niet zijn gedetecteerd 
en een deelnemer geen punten heeft 
behaald middels een ronde voorsprong op 
het peloton, wordt hij niet in de uitslag 
opgenomen.

c.  De voorlopige uitslag en de uitslagen van 
sprints, jongeren, etc. worden zo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt. Indien binnen 30 
minuten na het publiceren van de voorlopige 
uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de 
uitslag officieel. 

d.  Protesten tegen de uitslag dienen schriftelijk 
bij de scheidsrechter te worden ingediend. 
Protesten kunnen worden ingediend door 
de ingeschreven deelnemer(s) en/of met 
hun toestemming door hun ploegleider. Bij 
een protest beoordeelt de aankomstrechter 
in overleg met de hoofdscheidsrechter de 
inhoud van het protest aan de hand van de 
hem ter beschikking staande gegevens. De 
hoofdscheidsrechter beslist om de voorlopige 
uitslag wel of niet te wijzigen. 

e.  Gewijzigde voorlopige uitslagen worden zo 
spoedig mogelijk bekendgemaakt. Indien binnen 
30 minuten na het publiceren van de gewijzigde 
voorlopige uitslag geen protest hiertegen is 
ingediend, is de uitslag officieel. 

f.  Als bij gelijk eindigen op de finish de video-
opname en de aankomstrechter met zijn 
aankomstjury geen uitsluitsel geeft, beslist de 
transponderuitslag tot op 1/1000 seconde.

g.  Bij klassering is er sprake van een nieuwe groep 
(1 of meerdere deelnemers als de gemeten 
tijd op de finishlijn tussen de deelnemers 
1 seconde of meer bedraagt (op basis van 
transponderuitslag).

h.  De hoofdscheidsrechter keurt de definitieve 
uitslagen goed en bekrachtigt deze met zijn 
handtekening. 

ARTIKEL 415
MAATREGELEN EN SANCTIES

1.  Algemeen
a.  Het gezag van de jury over de deelnemers en 

ploegleiders/verzorgers wordt effectief op de 
wedstrijddag. Dit betekent dat sancties opgelegd 
kunnen worden aan de deelnemers, ploegleiders 
en verzorgers voor onregelmatigheden op 
de wedstrijddag. In het geval van incidenten 
buiten de genoemde periode dient de 
scheidsrechter het incident te rapporteren aan 
de Competitieleider en de SRC, maar hij kan 
de betrokken deelnemer(s), ploegleiders en/of 
verzorgers niet het deelnemen aan de wedstrijd 
verbieden.

b.  Onregelmatigheden voor, tijdens of na een 
wedstrijd door juryleden geconstateerd, dienen 
te worden gerapporteerd aan de scheidsrechter. 

c.  De scheidsrechter legt de deelnemer een 
startverbod of boete op, en/of geeft een 
deelnemer een gele kaart of sluit de deelnemer 
van verdere deelname uit door het geven van 
een rode kaart. In dit verband dient onder geven 
mede te worden verstaan: tonen, meedelen per 
microfoon namens de scheidsrechter, dan wel 
vermelden in de uitslag.

d.  Deelnemer aan wie een startverbod is 
opgelegd kunnen dit tot de start van de 
wedstrijd herstellen. Na goedkeuring van de 
scheidsrechter kan het startverbod worden 
ingetrokken.

e.  De hoogte van de boetes wordt voor aanvang 
van het seizoen vastgesteld en bekendgemaakt 
in de marathon informatieboekje en op KNSB.
nl/marathon. Een boete dient voorafgaande aan 
de eerstkomende wedstrijd te zijn voldaan.    

f.  Deelnemer aan wie in een wedstrijd een boete, 
gele kaart of rode kaart is gegeven, worden 
vermeld in de (voorlopige) uitslag. Voor gele 
en rode kaarten wordt een proces-verbaal van 
waarneming opgemaakt door de scheidsrechter. 
Op dit proces-verbaal kan de deelnemer zijn 
opmerkingen plaatsen tot 30 minuten na het 

WEDSTRIJDREGLEMENT MARATHON
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publiceren van de voorlopige uitslag. Het wordt 
hierna ondertekend door de deelnemer en de 
scheidsrechter. Als de deelnemer niet bij de 
scheidsrechter verschijnt en/of het proces-
verbaal niet ondertekent, wordt de deelnemer 
geacht de overtreding te hebben gepleegd. 
De deelnemer ontvangt binnen 72 uur na de 
wedstrijd een kopie van het proces-verbaal via 
de SRC. 

g.  Indien een deelnemer een overtreding heeft 
begaan en de scheidsrechter deze overtreding 
niet of onjuist heeft beoordeeld, dan kan een 
deelnemer alsnog door de SRC een boete, 
gele of rode kaart worden toegekend en indien 
van toepassing een schikkingsvoorstel worden 
gedaan tot 72 uur na de wedstrijd. 

h.  Deelnemer aan wie in een wedstrijd een 
rode kaart is gegeven, worden terstond uit 
de wedstrijd en uitslag gehaald, tenzij de 
overtreding is begaan nadat de laatste deelnemer 
van de wedstrijd is gefinisht. 

i.  Deelnemer aan wie in een wedstrijd een 
rode kaart is gegeven of deelnemer aan 
wie binnen een jaar in twee afzonderlijke 
wedstrijden, ongeacht in welke divisie, een 
gele kaart is gegeven kan door de SRC een 
schikkingsvoorstel worden gedaan voor een op 
te leggen maatregel.

 j.  Indien de deelnemer zich binnen 72 uur na 
versturen van het schikkingsvoorstel niet 
akkoord verklaart, voorzien van een gemotiveerd 
verweer en betaling van protestgeld aan de 
KNSB, zal door de SRC een aanklacht worden 
ingediend bij de tuchtcommissie op grond van 
het Reglement op de Bondsrechtspraak. De 
Tuchtcommissie zal een aanhangig gemaakte 
zaak op haar eerstvolgende zittingsdag 
behandelen en vervolgens zo spoedig mogelijk 
uitspraak doen. 

k.  Wanneer de deelnemer zich niet binnen 72 uur 
na versturen van het schikkingsvoorstel akkoord 
verklaart met het schikkingsvoorstel, vervalt 
het recht om met het schikkingsvoorstel in te 
stemmen. 

l.  Indien de deelnemer zich binnen 72 uur na 
versturen van het schikkingsvoorstel akkoord 
verklaart, krijgt de voorgestelde maatregel 
rechtskracht en zal de maatregel bij de 
eerstvolgende wedstrijd(en) van kracht zijn. 

m.  Indien van, of namens de deelnemer, binnen 
72 uur na versturen van het schikkingsvoorstel 
geen reactie is ontvangen dan wordt 
aangenomen dat de deelnemer akkoord gaat 
met schikkingsvoorstel en zal de maatregel bij 
de eerstvolgende wedstrijd(en) van kracht zijn.

n.  Indien de deelnemer achteraf door de 
tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld, 
maar de desbetreffende wedstrijd wel of niet 
heeft uitgereden, kan achteraf de uitslag worden 
aangepast en de deelnemer alsnog in de uitslag 
worden opgenomen. Opgelegde maatregelen, 
die aan het einde van het seizoen nog niet tot 
uitvoering zijn gebracht, worden opgeschort 
tot het volgende seizoen. Dit geldt ook voor 
deelnemers die promoveren of degraderen naar 
een andere divisie.

o.  Het niet akkoord gaan met het 
schikkingsvoorstel dient zowel een gemotiveerd 
verweer als € 200,- protestgeld te bevatten. 
Bij onvolledigheid wordt dit gezien als 
akkoord gaan met het schikkingsvoorstel. Het 
protestgeld dient voldaan te worden aan de 
KNSB. Indien de deelnemer niet in het gelijk 
wordt gesteld, dan vervalt dit bedrag aan de 
KNSB. Indien de deelnemer in het gelijk wordt 
gesteld, dan wordt dit bedrag terugbetaald. 

p.  Eventuele schorsingen door geaccepteerde 
schikkingsvoorstellen of uitspraken van de 
tuchtcommissie worden genoten tijdens de 
eerstvolgende wedstrijd(en).

q.  Als de scheidsrechter een boete, gele of rode 
kaart heeft gegeven, dan kan hij dit herstellen 
zolang de uitslag niet officieel is, als hij inziet 
dat hij de overtreding ten onrechte of aan de 
verkeerde deelnemer heeft gegeven.

r.  Na een jaar vervalt een gele kaart.
s.  De jurybevindingen worden vermeld in het 

wedstrijdrapport dat vastgesteld wordt door de 
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hoofdscheidsrechter.
t.  Zie ook artikel 25, 26 en 27 van de 

Algemene Bepalingen van het Nationale 
wedstrijdreglement.

2.  Startverbod, boete, gele kaart en  
rode kaart

a.  Afhankelijk van de ernst van de overtreding en/
of de consequenties ten opzichte van andere 
deelnemer(s) in het wedstrijdverloop en/of de 
uitslag kan een startverbod, boete, gele of rode 
kaart worden gegeven.

b.  Een startverbod wordt opgelegd bij:
 1.  Niet hebben voldaan van openstaande boetes 

(art. 415);  
 2.  Niet voldoen aan de voorschriften 

betreffende kleding en uitrusting (art 420).
c.  Een boete wordt opgelegd bij:
 1.  Geen of niet tijdige deelnemersregistratie 

en deelnemersregistratie zonder tijdige 
afmelding (art. 410);

 2.  Een ongeoorloofde verzorging of wegwerpen 
van voorwerp welke geen gevaar of benadeling 
andere deelnemer(s) oplevert (art. 412);

 3.  Onjuist handelen van verzorgers bij plaatsen 
attributen, niet voldoen aan kleding- en/of 
uitrustingsvoorschriften (art 412);

 4.  Niet of niet tijdig bij de huldiging 
verschijnen (art. 414); 

 5.  Het niet voldoen aan de voorschriften 
betreffende kleding en uitrusting, met 
uitzondering van ongeoorloofd gebruik 
communicatiemiddelen, kluunschoen of 
wisselen ijzers/wisselschaats (art 420).

d.  Een gele kaart wordt gegeven bij:
 1.  Het niet opvolgen van instructies van de jury 

(art. 411);
 2.  Incorrect gedrag in gedrag en/of woord en/

of gebaar tegen de jury, organisatie of derden 
(art 411);

 3.  Het schaatsen buiten de aangeduide 
wedstrijdbaan (art. 411);

 4.  Het niet afmelden bij de jury na staken van 
de wedstrijd zonder tussenkomst van de 

scheidsrechter (art. 411);
 5.  Niet tijdig wedstrijdbaan verlaten na ronde 

achterstand (art 411);
 6.  Een ongeoorloofde wijze van rijden, 

waardoor gevaar of hinder ontstaat voor 
andere deelnemer(s) (art 411); 

e.  Een rode kaart wordt gegeven bij:
 1.  Het niet opvolgen beginselen van sportiviteit, 

eerlijk spel en fair play, evenals handelen in 
strijd met de gedragscode van de KNSB en/
of NOC*NSF (art 411);

 2.  Het herhaaldelijk niet opvolgen van 
instructies van de jury (art. 411);

 3.  Ernstig incorrect gedrag in gedrag en/of 
woord en/of gebaar tegen de jury, organisatie 
of derden (art 411); 

 4.  Het gebruiken van discriminerende taal en/
of het maken van discriminerende gebaren 
(art. 411); 

 5.  Het schaatsen buiten de aangeduide 
wedstrijdbaan teneinde een voordeel voor 
zichzelf en/of zijn ploeg te behalen (art. 411); 

 6.  Het ongeoorloofd beïnvloeden van de 
wedstrijd (art 411);

 7.  Mensgericht fysiek geweld of het 
ondernemen van pogingen daartoe (art 411);

 8.  Zaakgericht fysiek geweld (art. 411); 
 9.  Het ongeoorloofd toepassen van ploegenspel 

(art 411);
 10.  Het ongeoorloofd hulp bieden of accepteren 

(art 411);
 11.  Een ongeoorloofde verzorging of wegwerpen 

van een voorwerp, welke gevaar, een val en/of 
benadeling van andere deelnemer(s) oplevert 
(art. 412);

 12.  Het niet voldoen aan de voorschriften 
betreffende het finishen (art. 414);

 13.  Een overtreding ten gevolge waarvan een 
tweede gele kaart aan een deelnemer wordt 
gegeven in dezelfde wedstrijd.

WEDSTRIJDREGLEMENT MARATHON



5353

3. Overzicht sancties 

OVERTREDING. HET NIET VOLDOEN AAN 
DE VOORSCHRIFTEN INZAKE:

ARTIKEL START 
VERBOD

BOETE GEEL ROOD

WEDSTRIJDBEPALINGEN 
Geen (tijdige) deelnemersregistratie of (tijdige) afmelding 410 lid 1. X
Beginsel sportiviteit, eerlijkheid, gedragscodes 411, lid 1 X
Niet opvolgen instructies  jury 411 lid 2 X
Herhaaldelijk niet opvolgen instructies jury 411 lid 2 X
Incorrect gedrag tegen de jury of organisatie 411 lid 3 X
Ernstig incorrect gedrag tegen de jury of organisatie 411 lid 3 X
Discriminerende taal/gebaren 411 lid 4 X
Schaatsen buiten aangeduide wedstrijdbaan 411 lid 6 X
Schaatsen buiten aangeduide wedstrijdbaan, voordeel 411 lid 6 X
Afmelden staken wedstrijd 411 lid 7 X
Wedstrijd verlaten ronden achterstand 411 lid 9 X
Ongeoorloofd rijden 411 lid 10 X
Beïnvloeding wedstrijd 411 lid 11 X
Mensgericht fysiek geweld of pogingen daartoe 411 lid 12 X
Zaakgericht fysiek geweld 411 lid 13 X
Ploegenspel 411 lid 14, 15 X
Hulp 411 lid 16, 17, 18 X
Verzorging, zonder gevaar 412 X
Verzorging, met gevaar, val en/of hinder 412 X
Verzorging, plaatsen attributen, juiste kleding/uitrusting 412 X
Finishen 412 X
Huldiging 412 X
Openstaande boetes 415 X

TECHNISCHE BEPALINGEN 
Valhelm 420 lid 1 X X
Hand-, scheen, enkelbescherming 420 lid 1 X X
Gesloten kleding 420 lid 1 X X
Snijvast pak en/of snijvaste onderkleding 420 lid 1 X X
Voorwerpen met verhoogd risico op schade of letsel 420 lid 1 X X
Gesloten en afgeronde schaatsbuizen 420 lid 4 X X
Wisselen van schaatsen of ijzers 420 lid 4 X
Kluunschoenen 420 lid 4 X X
Communicatie uitrusting 420 lid 5 X X
Transponder(s) 420 lid 6 X X
Wedstrijdnummer(s) 420 lid 7 X
Wedstrijdkleding 420 lid 8 X X
Verwijderen van verplichte kleding en/of uitrusting 420 lid 9 X
Verloren uitrusting 420 lid 9 X
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TECHNISCHE BEPALINGEN
 
ARTIKEL 420
UITRUSTING

1.  Veiligheidsuitrusting
 a.  Deelnemers aan wedstrijden dienen vanaf 

het moment dat ze het ijs betreden totdat 
de laatste deelnemer van de wedstrijd is 
gefinisht, of totdat de deelnemer vroegtijdig 
het ijs verlaat, te dragen: 

    1.  Een valhelm die voldoet aan de van 
toepassing zijnde ASTM-standaard 
voor shorttrack conform de ISU Special 
Regulations en Technical Rules rule 291 
(Equipment of Skaters). De helm dient 
een regelmatige vorm te hebben zonder 
uitsteeksels. 

    2.  Handbescherming
      -  Snijvaste handbescherming: Altijd 

op (semi-)overdekte ijsbanen. Op 
overige banen en/of trajecten bij een 
luchttemperatuur hoger dan vijf graden 
Celsius.

      -  Handbescherming: Bij een 
luchttemperatuur van vijf graden 
Celsius of lager bij de start.

    2.  Snijvaste scheenbescherming, geïntegreerd 
in de kleding of losse scheenbeschermers 
die gedragen worden aan de binnenkant 
van het pak;

    3.  Enkelbescherming
      -  Snijvaste bescherming vanaf de 

bovenkant van de schaatsschoen tot de 
onderkant van het pak, geïntegreerd 
in de schaatsschoen of losse 
enkelbeschermers.

      -  Snijvaste bescherming dient de gehele 
wedstrijd bescherming te bieden, 
zichtbare blote huid is niet toegestaan. 

    4.  Gesloten kleding met lange mouwen en 
broekspijpen. De rits van het pak dient 
gesloten te zijn. 

    5.  Het dragen van de volgende bescherming 

wordt aanbevolen:
     -  Oogbescherming;
     -  Snijvaste halsbescherming, eventueel 

geïntegreerd in;
     -  Snijvaste kleding.
b.  Deelnemers aan wedstrijden in de topdivisie, 

beloftendivisie en NK’s (neo-)senioren dienen 
naast de bovengenoemde maatregelen een 
snijvast pak en/of snijvaste onderkleding 
te dragen in overeenstemming met ISU 
Communications 1957 en 1265.  Dit omvat 
minimaal snijvaste delen op de nek, oksels, 
onderarmen, lies, billen, en knieën zoals in de 
volgende afbeelding volgens de internationale 
norm EN388 met minimaal cutproof level 2. In 
geval van marathons op natuurijs op een ijsbaan 
langer dan 800m is het niet verplicht om een 
(onder)pak met snijvaste delen te dragen.

c.   Het is de deelnemers uitdrukkelijk niet 
toegestaan voorwerpen te dragen waarbij 
redelijkerwijs ingeschat kan worden dat 
daardoor bij een ongeval een verhoogd risico op 
schade of letsel ontstaat. Dit ter beoordeling van 
de scheidsrechter.

d.  Het verlies van uitrusting buiten toedoen van de 
deelnemer zal niet worden bestraft, echter dient 
wel zo spoedig mogelijk door de deelnemer te 
worden hersteld. 

e.  Zie artikel 415 bij overtreding van datgeen 
gesteld in dit artikel.
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2.  Wedstrijdpak
a.  Alle deelnemers dienen een wedstrijdpak te 

dragen.
b.  Het wedstrijdpak moet de natuurlijke 

lichaamsvorm van de deelnemers hebben.
c.  Nationaal kampioenen
 1.  Aan de winnaar van het (O)NK wordt een 

kampioenstrui uitgereikt. 
 2.  Alleen de heersend Nationaal Kampioen 

mag de rood-wit-blauwe vlag dragen op 
zijn uitrusting (zoals pak, helm, schaatsen). 
Echter, hij mag de rood-wit-blauwe vlag 
alleen dragen in de discipline, specialiteit 
(kunst-/natuurijs) en categorie waar de titel 
is behaald en in geen ander soort wedstrijd.

 3.  Alvorens te produceren, dient het ontwerp 
van het (open) nationale kampioenspak, 
te worden goedgekeurd door de 
Competitieleider.

 4.  Een (Open) Nationaal Kampioen mag zijn 
kampioenspak waarop de reclame van zijn 
hoofdsponsor is aangebracht niet eerder 
dragen dan op de wedstrijd volgend op die 
waarop hij de Nationale kampioenstrui 
ontvangen heeft.

 5.  Het is toegestaan om het pak van de Open 
Nationaal Kampioen op Natuurijs te 
dragen, indien de Nationaal Kampioen op 
Nederlands natuurijs in dezelfde wedstrijd op 
natuurijs deelneemt.

 6.  Het is in het geval van de Open Nationaal 
Kampioen alleen toegestaan om in een 
pak met de rood-wit blauwe vlag te rijden, 
indien de deelnemer over de Nederlandse 
nationaliteit beschikt.

 7.  Het is de Nationaal Kampioen bij de neo-
senioren alleen toegestaan zijn kampioenspak 
te dragen in de wedstrijden van de 
beloftendivisie.

 8.  Indien een deelnemer niet langer de titel 
van (open) nationaal kampioen bezit, kan 
een deelnemer de rood-wit-blauwe vlag 
aan de boord en manchetten van zijn pak 
dragen. Hij mag een dergelijk pak echter 

alleen dragen in de discipline, specialiteit 
(kunst-/natuurijs) en categorie waarin hij de 
titel heeft gewonnen en niet tijdens andere 
wedstrijden.

 3.  Leiderspakken
a.    Aan de leider van een klassement van een 

toernooi in enige divisie kan een leiderspak in 
een uniek en herkenbaar kleurenpalet worden 
uitgereikt. 

b.  De leider van het klassement is verplicht dit 
pak tijdens de daaropvolgende wedstrijden in 
dat toernooi te dragen, echter alleen zolang hij 
leider is in dat klassement. 

c.  Indien de drager van een leiderspak tevens 
(Open) Nationaal Kampioen is, worden de 
betreffende nationale kampioenskleuren indien 
mogelijk verwerkt in het leiderspak. 

d.  Leiderspakken schuiven door indien een 
leider van een klassement twee of meerdere 
klassementen aanvoert. Hij zal het belangrijkste 
pak in de wedstrijd dragen en het andere 
leiderspak zal gedragen worden door de 
nummer twee in het betreffende klassement. De 
belangrijkheid van pakken gaat van algemeen 
klassement naar jongerenklassement, gevolgd 
door overige klassementen.

e.  Leiderspakken zijn vrijgesteld van 
de verplichting tot het bevatten van 
wedstrijdnummers.

f.  De KNSB stelt het leiderspak beschikbaar voor 
de duur dat hij leider is. 

g.  Het leiderspak bevat, voor zover dit past binnen 
de mogelijkheden, het design en de uitingen 
van de ploeg en desgewenst de kleuren van de 
sponsor van de deelnemer op de onderarmen 
en onderbenen. Daarnaast worden uitingen van 
de hoofdsponsoren van de KNSB aangebracht 
op de borst, de kraag en de bovenbenen. Voor 
de kunstijsmeerdaagse is het design en de 
kleurstelling vastgesteld, daarbij zijn er 5 vooraf 
vastgestelde plekken beschikbaar voor uitingen 
van de deelnemer/ploeg. 
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4.  Schaatsen
a.  Deelnemers mogen alleen met schaatsen 

meedoen die voor alle deelnemers algemeen 
verkrijgbaar zijn en voldoen aan de ISU-
voorschriften. Een schaats is een passieve 
mechanische verlenging van het been, bedoeld 
om de glijtechniek mogelijk te maken. De 
schaats bestaat uit een blad en een schoen, van 
welk materiaal dan ook, waarvan de afmetingen 
tijdens een wedstrijd niet duidelijk mogen 
veranderen, en een constructie die de schoen 
met het blad verbindt. Deze constructie mag 
elke translatie- en rotatiebeweging van de 
schoen ten opzichte van het blad toestaan, 
teneinde een optimaal gebruik van het fysieke 
vermogen van de deelnemers mogelijk te maken, 
voor zover het de veiligheid van de deelnemers 
niet in gevaar brengt. De schaats mag geen 
enkel element bevatten, dat in strijd zou zijn 
met de eis, dat alle bestede energie tijdens het 
hardrijden voortkomt uit spierkracht, die de 
deelnemer tijdens de rit voortbrengt. 

  Er is geen verbinding tussen de deelnemer en de 
schaats en geen transport van energie, materie 
of informatie naar de schaats, anders dan via de 
anatomische structuren van het onderbeen en de 
voet. Het is in het bijzonder niet toegestaan om 
de bladen van de schaatsen te verwarmen.

b.  De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en 
de bladeinden moeten zijn afgerond met een 
kwadrant van een cirkel met een straal van 
minimaal 1 cm (vergelijk 10 cent munt).

c.  Het gebruik van wisselijzers of -schaatsen is 
gebonden aan de volgende regels:

 1.  Behalve de wisselijzers of -schaatsen waarop 
de deelnemers rijden, mogen ze tijdens de 
wedstrijd geen wisselijzers of -schaatsen bij 
zich dragen;

 2.  Op een kunstijsbaan mag er niet gewisseld 
worden; bij andere wedstrijden bepaalt de 
scheidsrechter waar gewisseld mag worden;

 3.  Deelnemers moeten stilstaan of stilzitten en 
mogen daarna pas wisselen.

d.  Het gebruik van de kluunschoen tijdens 

natuurijswedstrijden is toegestaan mits dit geen 
gevaar oplevert voor de andere deelnemers.

5.  Communicatie uitrusting
Het dragen van hulpmiddelen op het gebied van 
telecommunicatie is voor de deelnemers tijdens een 
wedstrijd niet toegestaan.

6.  Transponders
a.  Bij alle (inter)nationale wedstrijden 

dienen de deelnemers in de topdivisie en 
beloftendivisie om beide enkels één bij de 
KNSB met uniek nummer geregistreerde goed 
werkende transponder te dragen, tenzij de 
Competitieleider uitdrukkelijk anders aangeeft. 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de 
goede werking van deze transponders.

b.  Bij de (inter)nationale masterwedstrijden, (inter)
nationale jeugdwedstrijden en bij alle (inter)
regionale wedstrijden dienen de deelnemers 
tenminste om één enkel een goed werkende 
transponder te dragen.

7.  Wedstrijdnummers
a.  De voorgeschreven wedstrijdnummers dienen 

de deelnemers op de daarvoor voorgeschreven 
wijze, duidelijk zichtbaar te dragen tijdens de 
wedstrijd. De wedstrijdnummers dienen centraal 
op het rechter- en linkerdijbeen gedragen te 
worden. Zelf aangebrachte wedstrijdnummers 
mogen niet afwijken van de voorgeschreven 
wedstrijdnummers. 

b.  De kleuren voor de landelijke divisies zijn  
als volgt: 

 1.  Topdivisie heren: Groen met witte cijfers;
 2.  Topdivisie dames: Wit met groene cijfers;
 3.  Beloftendivisie heren: Blauw met witte cijfers;
 4.  Beloftendivisie dames: Wit met blauwe 

cijfers met blauwe kaderrand;
 5.  Mastersdivisie: Rood met witte cijfers. 
c.  De kleding moet bij beide bovenbenen vrij 

blijven voor het wedstrijdnummer en voor 
de sponsoruitingen van de wedstrijd- en/of 
competitiesponsor(en). 
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d.  Indien er gebruik gemaakt wordt van 
helmovertrekken voor de aanduiding van 
het wedstrijdnummer, zijn de uitingen op 
helmovertrekken voorbehouden aan de KNSB.

e.  Voor deelnemers met een vast wedstrijdnummer 
dient het nummer in het pak/helm geïntegreerd 
te zijn. Derhalve is het niet toegestaan dit 
nummer provisorisch te bevestigen,

f.  Uit respect voor Sjoerd Huisman en Willem 
Poelstra worden nummers 24 en 79 niet meer 
uitgegeven in de topdivisie heren.

 
8.  Wedstrijdkleding en commerciële uitingen 
a.  Deelnemers dienen tijdens de wedstrijden 

inclusief de huldiging de gekozen 
wedstrijdkleding te dragen. Deze 
wedstrijdkleding dient te voldoen aan 
de daarvoor geldende voorschriften en 
onderscheidend te zijn van die van de 
andere teams, dit ter beoordeling van de 
Competitieleider.

b.  Uitgangspunten voor sponsoring en reclame zijn 
het geldende KNSB Reglement Sponsoring en 
Reclame en de CSOM. 

c.  Commerciële uitingen op de kleding van de 
topdivisie en beloftendivisie tijdens nationale 
wedstrijden zijn alleen toegestaan als de 
deelnemer beschikt over een door het bestuur 
goedgekeurde sponsorverklaring of als hij 
schriftelijk specifieke toestemming heeft van het 
bestuur.

d.  Reclame-uitingen mogen geen betrekking 
hebben op tabaks- en/of alcoholproducten.

e.  Reclame-uitingen mogen geen betrekking 
hebben op criminele, racistische of religieuze 
symbolen.

f.  De kleurstelling van de pakken mag niet 
overeenkomstig zijn met de leiderspakken van 
de desbetreffende competitie.

g.  Teksten en sponsoruitingen mogen, evenals 
het pak zelf, de gangbare fatsoensnormen niet 
overschrijden en niet provocerend zijn. Dit ter 
beoordeling van de Competitieleider.

h.  Commerciële uitingen mogen niet conflicteren 

met het sponsorreglement van de KNSB.
i.  Commerciële uitingen mogen niet conflicteren 

met (branche)-exclusiviteitsafspraken van de 
sponsors van de KNSB, zoals bekend per 1 juli 
voorgaand aan het betreffende seizoen.

j.  Alle leden van een marathonmerkenteam en/
of gesponsorde ploeg dienen exact dezelfde 
wedstrijdkleding te dragen, uitgezonderd 
de wedstrijdnummers, handbescherming, 
leiderspakken en de (voormalig) nationale 
kampioenen. Eventuele uitzonderingen zijn 
vermeld in de CSOM.

k.  Waar in dit artikel sprake is van commerciële 
uitingen, leze men commerciële en niet-
commerciële uitingen.

l.  Het is een deelnemer aan een wedstrijd niet 
toegestaan om in het seizoen waarvoor een 
sponsorverklaring geldt, voor een andere sponsor 
uit te komen. Tijdens het schaatsseizoen zal 
geen toestemming worden verleend tot het 
opmaken van een nieuwe sponsorverklaring. 
Voor een deelnemer voor wie in enig seizoen 
geen sponsorverklaring is opgemaakt, kan ook 
na de in artikel 422 genoemde datum alsnog 
een sponsorverklaring worden opgemaakt 
en aangevraagd, mits het maximale aantal 
toegelaten deelnemers per team niet wordt 
overschreden. Voor aanvang van de wedstrijden 
dient de deelnemer te beschikken over die door 
de Competitieleider goedgekeurde schriftelijke 
verklaring. Het tussentijds aanbrengen van 
wijzigingen in het door de KNSB goedgekeurde 
sponsorcontract met inbegrip van het in het 
contract beschreven en in kleuren afgebeelde 
schaatspak is niet toegestaan, behoudens indien 
en voor zover uitsluitend de sponsor wijzigt 
en voor het overige geen wijziging optreedt in 
de structuur, entiteit en samenstelling van het 
marathonmerkenteam. 

m.  Een erkende sponsor mag in één wedstrijd c.q. 
competitie één marathonmerkenteam sponsoren 
als hoofdsponsor en daarbij zijn namen 
en/of beeldmerken gebruiken. Een co- of 
subsponsor mag in één wedstrijd c.q. competitie 
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meerdere marathonmerkenteams sponsoren 
en daarbij zijn namen en/of beeldmerken 
gebruiken. Een sponsor mag binnen een 
schaatsentiteit zowel hoofdsponsor zijn van 
één marathonmerkenteam, als co-/subsponsor 
bij andere marathonmerkenteams in dezelfde 
divisie.

n.  Het is KNSB-officials (dit wil zeggen diegenen 
die door een organiserende instantie met 
enige functie zijn belast ten tijde van KNSB-
evenementen) niet toegestaan commerciële 
uitingen te tonen op hun kleding ten tijde 
dat zij een functie bij een KNSB-wedstrijd 
vervullen, tenzij de Competitieleider hiertoe 
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. 

o.  KNSB behoudt zich het recht voor om 
sponsoruitingen, die conflicteren met de 
branche-exclusiviteit van de hoofdsponsor van 
de KNSB, te weigeren en/of te verwijderen.

p.  Het bestuur kan de toetsing en de afgifte 
van de sponsorverklaring delegeren aan de 
Competitieleider. 

ARTIKEL 421
PROMOTIE EN DEGRADATIE

1.  De nummers 1 t/m 50 van de marathonranking 
van de topdivisie dames en de beloftendivisies 
plaatsen zich automatisch vóór het volgende 
seizoen in deze divisie. Niet-geplaatste 
deelnemers degraderen.

2.  De Competitieleider besluit in afstemming 
met platforms en GTC’s, welke deelnemers 
een startnummer krijgen in de top- en 
beloftendivisie, naast de genoemde deelnemers 
in punt 1. 

3.  Uiterlijk twee weken na de laatste (inter)
nationale marathonwedstrijd dienen 
verzoeken tot dispensatie bij de GTC en de 
Competitieleider te worden ingediend. 

4.  Uiterlijk vier weken na de laatste (inter)
nationale marathonwedstrijd dragen GTC’s 

kandidaten voor bij de Competitieleider voor 
opname in een divisie. 

5.  Uiterlijk zes weken na de laatste (inter)
nationale marathonwedstrijd wordt door de 
Competitieleider besloten over de voorlopige 
startlijst voor het volgend seizoen.

6.  Op basis van de resultaten bij 
langebaanwedstrijden of in andere disciplines 
kan dispensatie worden verleend door de 
Competitieleider. De hierbij gebruikte tijden 
zijn vermeld in artikel 422 lid 4.

7.  Rijdsters die tijdens het seizoen wegens 
zwangerschap (een deel van) het seizoen niet 
kunnen deelnemen, mogen het nieuwe seizoen 
weer starten. Dit kan alleen mits zij voor het 
staken van de competitiedeelname wegens de 
zwangerschap bij de eerste 50 in de ranking 
stonden.

8.  De nog beschikbare plaatsen in de divisies 
kunnen door de Competitieleider worden 
toegewezen.

9.  De kandidaat-deelnemers voor de topdivisie en 
beloftendivisie moeten vóór 1 juli voorafgaand 
aan het schaatsseizoen de leeftijd van 17 jaar 
hebben bereikt. Voor wie die leeftijd nog niet 
heeft bereikt, kan dispensatie worden verleend 
door de Competitieleider.

10.  Topdivisieteams kunnen een team/deelnemer 
in de beloftendivisie aan zich binden. Een 
gelieerd team/deelnemer in de beloftendivisie 
moet twee weken voor de eerste (inter)nationale 
marathonwedstrijd bij de KNSB bekend zijn. 

11.  Deelnemers uit het vorige seizoen die niet meer 
zijn opgenomen in een marathonmerkenteam 
in de topdivisie, krijgen automatisch de 
mogelijkheid tot plaatsing in de beloftendivisie.
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ARTIKEL 422
DEELNAME AAN (INTER)NATIONALE 
WEDSTRIJDEN

1.  Algemeen
a.  De selectiecriteria voor de (inter)nationale 

wedstrijden worden vastgesteld door de 
Competitieleider in afstemming met de 
Technisch Directeur. 

b.  De Competitieleider heeft de bevoegdheid om 
extra individuele deelnemers toe te laten tot 
(inter)nationale wedstrijden. Deze deelnemers 
dingen op dezelfde wijze als team langebaan 
mee voor prijzen en punten. 

c.  Per top- en beloftendivisie worden maximaal 99 
deelnemers toegelaten.

d.  In de topdivisie heren worden teams van drie en 
tot zes deelnemers toegelaten. 

e.  In de topdivisie dames worden teams van drie 
tot vier deelnemers toegelaten.

f.  In de beloftendivisies worden individuele 
deelnemers en teams van minimaal twee en 
maximaal vier deelnemers toegelaten.

2.  Licentievoorwaarden 
a.  Om deel te mogen nemen aan (inter)nationale 

wedstrijden marathon:
 1.  Dient een marathonmerkenteam vóór 1 

juli voorafgaand aan het schaatsseizoen een 
teamlicentieaanvraag bij de KNSB in te 
dienen. Uiterlijk 1 augustus voorafgaand 
aan het schaatsseizoen beslist de 
Competitieleider of de teamlicentie wordt 
verstrekt, c.q. het marathonmerkenteam 
wordt toegelaten.

 2.  Dient een marathonmerkenteam uitkomend 
in de topdivisie, of beloftendivisie te 
beschikken over een door de KNSB 
afgegeven teamlicentie, in overeenstemming 
met de bepalingen van de CSOM.

 3.  Dienen wedstrijdlicentiehouders welke niet 
uitkomen in een marathonmerkenteam, 
maar wel worden gesponsord, vóór 1 juli 
voorafgaand aan het schaatsseizoen, een 

individuele inschrijving te hebben ingediend. 
Individuele deelname is niet mogelijk in de 
topdivisie. 

b.  Het marathonmerkenteam wordt gesponsord 
door één of meerdere sponsoren, die gedurende 
het gehele seizoen niet vervangbaar zijn. 

c.  Elk team dient te beschikken over een 
ploegleider en mag beschikken over een 
verzorger, mits deze niet reeds een functie 
vervult bij een andere ploeg in dezelfde divisie.

d.  Landenteams kunnen deelnemen door afname 
van een teamlicentie.

e.  De teams worden toegelaten in volgorde van de 
optelsom van de ‘individuele marathonranking’. 
Van de deelnemers per team worden de punten 
op basis van de individuele marathonranking 
van het voorgaand seizoen - met als peildatum 1 
juli- bekeken. Indien een deelnemer in meerdere 
divisies rankingpunten heeft verdiend, worden 
deze punten bij elkaar opgeteld.

3.  Startrecht
a.  Alle bij een topdivisieteam ingeschreven 

topdivisie deelnemers zijn startgerechtigd in de 
(inter)nationale marathonwedstrijden.

b.  Tijdens meerdaagse wedstrijden op kunstijs 
mag de teamsamenstelling niet veranderen. Een 
deelnemer aan een meerdaagse die een wedstrijd 
in deze reeks niet uitrijdt, mag de volgende 
dag weer starten. Wanneer een deelnemer aan 
een wedstrijd in de meerdaagse niet deelneemt, 
vervalt het recht om op de resterende dagen te 
starten en wordt de deelnemer niet opgenomen 
in het eindklassement.

c.  Het topdivisieteam mag per wedstrijd ten 
hoogste één wisselrijder uit de beloftendivisie 
opstellen in (inter)nationale wedstrijden 
ter vervanging van een topdivisierijder. De 
wisselrijder start in de topdivisie in hetzelfde 
pak als het betreffende marathonteam met zijn 
eigen wedstrijdnummer.

d.  Een deelnemer voor het team dat uitkomt 
in de topdivisie kan alleen opgesteld worden 
in de beloftendivisie, indien de deelnemer 
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toestemming heeft van de Competitieleider 
om in de beloftendivisie deel te nemen. 
Uiterlijk tien ronden voor de finish van het 
peloton dienen zij de wedstrijd te verlaten. 
Topdivisierijders bij de beloften worden niet 
opgenomen in de uitslag en dingen derhalve 
niet mee voor klassementen en/of prijzen.

e.  Alle beloftendivisierijders heren mogen aan de 
volgende wedstrijden deelnemen:

 1.  Op kunstijs bij alle (inter)nationale 
wedstrijden voor de beloftendivisie heren

 2.  Grand Prix natuurijs
 3.  Rondenwedstrijden op natuurijsbanen langer 

dan 800 meter
 4.  Trajectwedstrijden van A naar B
 5.  (O)NK Natuurijs
f.  Alle beloftendivisierijders dames mogen 

deelnemen aan alle (inter)nationale wedstrijden 
op kunstijs voor de beloftendivisie dames.

g.  Bij aangewezen wedstrijden op natuurijsbanen 
tot en met een lengte van 800 meter en op 
aangewezen wedstrijden op kunstijs mogen 
maximaal de eerste twintig deelnemers uit 
(de ranking van) de onderliggende competitie 
starten.

h.  Geselecteerde deelnemers uit beloftendivisie 
dames mogen aan de volgende wedstrijden 
deelnemen.

 1.  Grand Prix natuurijs
 2.  Rondenwedstrijden op natuurijsbanen langer 

dan 800 meter
 3.  Trajectwedstrijden van A naar B
 4.  (O)NK Natuurijs
i.  De betreffende selectie van rijdsters uit de 

beloftendivisie dames vindt op de volgende 
wijze en volgorde plaats. 

 1.  De eerste 25 beloftendivisie dames uit het 
kunstijsklassement. 
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 2.  De eerste 10 beloftendivisie dames uit de 
eerste (inter)nationale wedstrijd op een 
kunstijsbaan langer dan 400 meter.

 3.  De deelnemers die zich conform artikel 423 
lid 1b2 plaatsen voor het NK Senioren.

 4.  Voor de toekenning van namen aan de 
beschikbare plaatsen zijn de betreffende 
klassementen, opgemaakt 48 uur voor 
betreffende wedstrijd, bepalend. Voor de 
toekenning van plaatsen voor buitenlands 
natuurijs wordt de peildatum van 31 
december gehanteerd.

5.  Indien dezelfde deelnemers in meerdere 
klassementen tot de deelnemers behoren op 
basis van de selectiecriteria, dan zullen deze 
plaatsen niet worden gecompenseerd door 
selectie van andere deelnemers.

4.  Team langebaan
a.  Door de Competitieleider kunnen 

langebaanschaatsers, shorttrackers en inline 
skaters worden toegelaten binnen een 
marathonteam genaamd ‘team langebaan’.

 1.  Voor deelname in de topdivisie betreft dit 
deelnemers die het afgelopen of lopende 
seizoen hebben meegedaan aan wedstrijden 
wereldbeker, EK en/of WK. 

 2.  Voor deelname in de beloftendivisie betreft 
dit deelnemers die deelgenomen hebben aan 
een Nationaal Kampioenschap senioren het 
afgelopen of lopende seizoen of voldoen aan 
de genoemde voorwaarden onder punt 1. 

b.  Onderstaande voorwaarden zijn hierop van 
toepassing:

 1.  Zij mogen deelnemen in het wedstrijdpak 
van het betreffende merkenteam;

 2.  Ze mogen maximaal driemaal per seizoen 
deelnemen in team langebaan;

 3.  Zij zijn verplicht te rijden met het 
wedstrijdnummer van de KNSB-sponsor/
organisatie;

 4.  Voor aanspraak op punten en prijzen, zie 
artikel 424;

 5.  Marathonschaatsers met een vast landelijk 

wedstrijdnummer zijn uitgesloten voor het 
“team langebaan”. 

 6.  Langebaanschaatsers, inline skaters en 
shorttrackers met eenzelfde sponsor 
binnen het marathonschaatsen zijn 
eveneens uitgesloten voor het “team 
langebaan”. Ditzelfde geldt voor 
deelnemers van langebaanploegen uit 
een samenwerkingsverband waar ook een 
marathonploeg onder valt.

 7.  Bestaat het “team langebaan” uit meer dan 
het tot de wedstrijd toe te laten aantal 
deelnemers, dan vindt loting plaats. Deze 
loting gebeurt 48 uur voor de wedstrijd door 
de Competitieleider.

 8.  Voor toegang van deelnemers in team 
langebaan is toestemming nodig van de 
Competitieleider. Deze deelnemers dienen 
sneller te rijden dan:

TOPDIVISIE BELOFTENDIVISIE
HEREN DAMES HEREN DAMES

1500m 1.52,50 2.05,00 1.56,50 2.10,00
3000m --- 4.28,00 4.08,00 4.40,00
5000m 6.52,00 7.32,00 6.55,00 ---

10000m 13.50,00 --- --- ---

c.  Deelname aan het NK Kunstijs, het ONK en 
het NK Natuurijs is alleen mogelijk indien de 
deelnemer in het lopende seizoen minimaal 
twee keer is geklasseerd in een (inter)nationale 
marathonwedstrijd in de topdivisie.

5.  Mastersdivisie
In de mastersdivisie kunnen deelnemen: 
Alle masters die uitkomen in de hoogste 
masterscategorie (M1) van de drie regionale 
competities, mits zij voor 1 juli van het betreffende 
seizoen de leeftijd van 39 jaar en ouder hebben 
bereikt en niet uitkomen in de topdivisie of 
beloftendivisie met inachtneming van eventueel 
van toepassing zijnde selectie-criteria en 
maximumaantallen.
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ARTIKEL 423
NK’S

1.  NK Kunstijs
a.  Voor het NK op een 400-meter kunstijsbaan is 

het aantal te rijden ronden bepaald op:
 1.  150 ronden voor de senioren heren;
 2.  100 ronden voor de senioren dames;  
 3.  100 ronden voor de neo-senioren heren;
 4.  100 ronden voor de masters.
b.  Deelname aan het NK staat open voor de 

volgende landelijk geselecteerde deelnemers: 
 1.  Bij het NK Senioren mogen alle 

topdivisierijders starten. 
 2.  Deelname door overige deelnemers is 

mogelijk indien de betreffende deelnemer  
in het lopende seizoen minimaal twee 
keer is geklasseerd in een (inter)nationale 
marathonwedstrijd.

 3.  Bij de senioren heren en dames mogen 
daarnaast maximaal de 20 hoogst 
geklasseerde beloftendivisierijders uit de 
marathonranking starten, waarbij de stand 
twee weken voor het NK bepalend is. 
Dit zijn bij de heren deelnemers uit het 
geschoonde klassement, die geen neo status 
meer hebben, dus de deelnemers die niet 
in het jongerenklassement voorkomen (zie 
artikel 424 lid 2). Voorwaarde is wel dat men 
bij de eerste 50 in de marathonranking in 
de stand bepalend twee weken voor het NK 
dient te staan. 

 4.  Bij het NK neo-senioren mogen alle neo-
senioren die uitkomen in de topdivisie, 
beloftendivisie inclusief junioren uit de 
beloftendivisie, en nader geselecteerden 
uit regionale competities starten. Hiertoe 
behoren in elk geval 25 deelnemers uit 
de regionale competities met de volgende 
verdeling: 10 uit West, 10 uit Noord/Oost 
en 5 uit Zuid. De stand twee weken voor 
het NK Kunstijs is bepalend. Neo-senioren 
die deel uitmaken van een team topdivisie 
heren, mogen aan slechts één kampioenschap 

deelnemen. De keuze is aan de deelnemer  
zelf om te kiezen voor een NK.

 5.  Aan het NK Kunstijs voor masters mogen 
maximaal 100 deelnemers meedoen:

    -  De eerste 37 deelnemers uit de 
regiocompetitie Noord/Oost.

    -  De eerste 53 deelnemers uit de 
regiocompetitie West.

    -  De eerste 10 deelnemers uit de 
regiocompetitie Zuid.

    -  Voor de toekenning van namen aan de 
beschikbare plaatsen zijn de betreffende 
regioklassementen op de derde maandag in 
december bepalend.

c.  Deelname staat tevens open voor door 
de Competitieleider nader aan te wijzen 
deelnemers.

d.  Hierbij geldt dat er maximaal 99 deelnemers 
mogen deelnemen, waarbij bij de senioren 
topdivisierijders en bij de neo-senioren 
beloftenrijders, inclusief team langebaan, 
voorrang hebben qua deelname boven extra 
geselecteerde deelnemers.

e.  In het organisatiecomité dat deze 
wedstrijden voorbereidt, neemt tenminste de 
Competitieleider namens het Bondsbureau 
plaats.

 2.  NK Jeugd Marathon Kunstijs
a.  Ieder gewest organiseert minimaal drie 

voorronden jeugdmarathon als selectie voor het 
NK Jeugd Marathon, waarbij de deelnemers 
zich kunnen plaatsen voor het NK Jeugd 
Marathon.

b.  Deelnemers moeten de Nederlandse 
nationaliteit bezitten en beschikken over een 
KNSB-wedstrijdlicentie.

c.  Deelnemers die in de nationale competities 
uitkomen, mogen deelnemen aan het NK 
Jeugd Marathon in de categorie waartoe zij qua 
leeftijd gerechtigd zijn. 

d.  Per wedstrijd mogen 52 deelnemers starten. 
Deze worden drie weken tevoren aangewezen 
per gewest. De criteria voor de verdeling van 
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plaatsen zullen uiterlijk 1 oktober door de 
Competitieleider bekend worden gesteld.

e.  Het NK betreft uitsluitend de categorieën 
Junioren C, B en A; voor Pupillen A en B 
is er een nationale (finale)wedstrijd. Hierbij 
worden eerst door de deelnemers bij de pupillen 
kwalificatiewedstrijden verreden, waarna 
later op de dag een finalewedstrijd wordt 
verreden door de 24 beste deelnemers uit deze 
kwalificatiewedstrijden.

f.  Junioren B en Junioren A worden bij het NK 
Jeugd Marathon aangeduid als heren en dames 
in plaats van jongens en meisjes.

g.  De indeling naar leeftijd en afstand is als volgt:
 1.  Pupillen B (11 jaar): 

meisjes 6 ronden en jongens 6 ronden
 2.  Pupillen A (12 jaar): 

meisjes 7 ronden en jongens 9 ronden
 3.  Junioren C (13 en 14 jaar): 

meisjes 15 ronden en jongens 25 ronden
 4.  Junioren B (15 en 16 jaar): 

dames 25 ronden en heren 35 ronden
 5.  Junioren A (17 en 18 jaar): 

dames 35 ronden en heren 50 ronden 

3.  NK Natuurijs
a.  Voor het NK Natuurijs gelden de volgende 

afstanden:
 1.  80 kilometer voor de dames 
 2.  100 kilometer voor de heren 
 3.  80 kilometer voor de het NK Masters 
b.  Het parcours wordt voorafgaand aan 

de wedstrijddag door de landelijk 
natuurijscoördinator en de aangewezen 
scheidsrechter gekeurd. Het parcours heeft 
minimaal een lengte van 4 kilometer.

c.  Aan het NK Natuurijs in Nederland bij de 
heren mogen alle topdivisierijders en alle 
beloftendivisierijders meedoen.

d.  Aan het NK Natuurijs in Nederland bij de 
dames mogen meedoen alle deelnemers die 
uitkomen in de topdivisie dames en nader 
geselecteerden uit beloftencompetitie conform 
artikel 422 lid 3.

 e.  Aan het NK Natuurijs in Nederland mogen bij 
de masters meedoen: 

 1.  De eerste 37 deelnemers uit de 
regiocompetitie Noord/Oost.

 2.  De eerste 53 deelnemers uit de 
regiocompetitie West.

 3.  De eerste 10 deelnemers uit de 
regiocompetitie Zuid.

f.  Voor de toekenning van namen aan de 
beschikbare plaatsen zijn de betreffende 
klassementen, opgemaakt 48 uur voor 
betreffende wedstrijd, bepalend.

g.  Indien dezelfde deelnemers in meerdere 
klassementen tot de deelnemers behoren op 
basis van de selectiecriteria, zullen deze plaatsen 
niet worden gecompenseerd door selectie van 
andere deelnemers.

4.  Open Nederlandse Kampioenschap
a.  Aan het ONK heren mogen alle 

topdivisierijders en alle beloftendivisierijders 
meedoen. Bij de dames mogen alle deelnemers 
meedoen die uitkomen in de topdivisie dames 
en nader geselecteerden uit beloftendivisie 
dames conform artikel 422.

b.   Voor het ONK Kunstijs masters is de te 
verrijden afstand minimaal 42 kilometer. 
Bij de masters mogen meedoen alle 
wedstrijdlicentiehoudende deelnemers die 
inschrijven, in volgorde van inschrijving, met 
een maximum van 80 deelnemers per categorie, 
te weten categorieën in de leeftijd die voor 1 juli 
van het betreffende seizoen is bereikt:

 1.  Dames, 39 jaar of ouder;
 2.  Heren, 39 t/m 48 jaar;
 3.  Heren, 49 t/m 58 jaar;
 4.  Heren, 59 jaar of ouder.
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 ARTIKEL 424
PUNTENWAARDERING EN PRIJZEN

1.  Regeling puntentoekenning
a.  Voor deelnemers die deel uitmaken van de 

nationale divisies is bij de (inter)nationale 
wedstrijden onderscheid tussen wedstrijden tot 
110 kilometer en wedstrijden van tenminste 
110 kilometer of finales in de puntenwaardering 
bij het bereiken van de finish in volgorde van 
klassering. 

b.  Puntentoekenning is alleen van toepassing als 
de wedstrijd reglementair wordt uitgereden. 

c.  Bij meerdaagse wedstrijden op kunstijs en bij 
klassementswedstrijden op kunstijs kan men 
extra punten verdienen:

 1.  Voor elke ronde voorsprong op het peloton 
5 punten, waarbij de grootste groep op dat 
moment in de wedstrijd aangemerkt wordt 
als het peloton. 

 2.  De toekenning van punten voor een ronde 
voorsprong vindt plaats totdat het peloton is 
afgesprint;

 3.  Behaalde punten door ronde(n) voorsprong 
blijven behouden, ook als de wedstrijd niet 
wordt uitgereden; 

d.  Bij een klassement over meerdere wedstrijden 
worden de punten opgeteld. Bij een gelijk aantal 
punten is de volgorde van de klassering in de 
laatste wedstrijd beslissend. Dit geldt ook voor 
het ploegenklassement.

e.  Indien voorafgaand aan en/of tijdens een 
wedstrijd de afstand wordt gewijzigd, heeft dit 
geen invloed op de puntentellingen.
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PUNTENTELLING
KLASSERING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
< 11O KM 25,1 21 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
> 110 KM OF FINALE 35,1 29 24 20 17

Figuur bij artikel 424.1.a Regeling puntentoekenning
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f.  Samenvatting toekenning punten en/of prijzen:

TOPDIVISIE HEREN
 SOORT PRIJS €/NATURA WIE TOPDIVISIE TEAM 

LANGEBAAN/
 (415.1.B)

WISSEL
RIJDERS 

BELOFTEN 
(NIET WIS-

SELRIJDER)* 
DAGUITSLAG NVT ALLEN X X X X
DAGPRIJS NATURA 1 T/M 3 X X X X
DAGPRIJZENGELD € 1 T/M 10 X O X X
EINDKLASSEMENTGELD € 1 T/M 10 X O X X
LEIDERSPRIJS €/NATURA 1 X X X X
PREMIESPRINT €/NATURA 1 T/M 3 X X X X
SNELSTE RONDE €/NATURA 1 X X X X
UITLOOPPRIJS €/NATURA 1 X X X X
KLASSEMENTSPUNTEN TOPDIVISIE PUNTEN 1 T/M 20 X X X X
RANKINGPUNTEN TOPDIVISIE PUNTEN 1 T/M 40/ 60  

EN UITRIJDEN
X X X X

PLOEGENKLASSEMENT PUNTEN 3 PER PLOEG X O X O
*Aangewezen wedstrijden conform art. 422

BELOFTENDIVISIE
 SOORT PRIJS €/NATURA WIE BELOFTEN TEAM 

LANGEBAAN  
(415.1.B)

TOPDIVISIE C-RIJDERS 
DOOR-

STROOM**
DAGUITSLAG NVT ALLEN X X O X
DAGPRIJS NATURA 1 T/M 3 X X O X
DAGPRIJZENGELD € 1 T/M 10 X O O O
EINDKLASSEMENTGELD € 1 T/M 10 X O O O
LEIDERSPRIJS €/NATURA 1 X X O X
PREMIESPRINT €/NATURA 1 T/M 3 X X O X
SNELSTE RONDE €/NATURA 1 X X O X
UITLOOPPRIJS €/NATURA 1 X X O X
KLASSEMENTSPUNTEN  
BELOFTENDIVISIE

PUNTEN 1 T/M 20 X X O O

RANKINGPUNTEN  
BELOFTENDIVISIE

PUNTEN 1 T/M 40/ 60  
EN UITRIJDEN

X X O O

PLOEGENKLASSEMENT PUNTEN 3 PER PLOEG X O O O

** Bij beloftendoorstroomwedstrijden zijn er geen punten 
te verdienen in de beloftendivisiewedstrijd.
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2. Jongerenklassement
a.  Voor deelnemers in een competitie kan een 

afzonderlijk jongerenklassement worden 
bijgehouden van alle (inter)nationale 
competitiewedstrijden. Om in dit individueel 
klassement te worden opgenomen mag de 
deelnemer vóór 1 juli voorafgaand aan het 
schaatsseizoen de leeftijd van 23 jaar nog niet 
hebben bereikt in de topdivisie en 21 jaar in de 
beloftendivisie. 

b.  Voor de klassering in het algemeen 
jongerenklassement gelden de volgorde en het 
puntenaantal van de jongeren in het algemeen 
klassement. 

 
3.  Ploegenklassement
a.  Van ieder team in de topdivisie en beloftendivisie 

worden bij wedstrijden van de specifieke 
competities de marathonrankingpunten van 
maximaal drie ploegleden inclusief wisselrijders 
bij elkaar opgeteld. 

b.  Het totaal wordt toegevoegd aan het 
ploegenklassement, waar dat van toepassing is.

      
4.  Leidersprijs
a.  Door organisatiecomités kan een leidersprijs 

worden uitgeloofd per wedstrijd. Bij het 
toekennen van een eventuele leidersprijs wordt 
er elke ronde aan die deelnemers die als eerste 
over de streep komt één punt toegekend. 

b.  Een deelnemer met een ronde voorsprong 
maakt voor de leidersprijs weer deel uit van het 
peloton. 

c.  De punten worden per deelnemers opgeteld. 
d.  De deelnemers met de meeste punten aan het 

eind van de wedstrijd wint de leidersprijs. Bij 
een gelijk aantal punten is de volgorde van de 
klassering in de einduitslag beslissend. 

e.  De winnaar van de leidersprijs dient 
reglementair de wedstrijd uit te rijden. 

5.  Uitloopprijs
a.  Door organisatiecomités kan een uitloopprijs 

worden uitgeloofd. Deze wordt toegekend aan 
de eerste deelnemer die een ronde voorsprong 
behaalt op het peloton. 

b.  Hierbij is de volgorde ten tijde van de hierop 
volgende passage van de finishlijn bepalend. 

c.  De winnaar van de uitloopprijs hoeft niet 
reglementair de wedstrijd uit te rijden.  

6.  Snelste-ronde-prijs
a.  Door een organisatiecomité kan een snelste-

ronde-prijs worden uitgeloofd. Deze wordt 
uitgereikt aan de deelnemer die tijdens de 
wedstrijd de snelste ronde rijdt op basis van 
transpondertijd. 

b.  De winnaar van de snelste-ronde-prijs dient 
reglementair de wedstrijd uit te rijden.

7.  Premiesprints
a.  Door een organisatiecomité kan een 

premiesprint worden uitgeloofd.
b.  Een premiesprint wordt 1 ronde voor de finish 

van elke premiesprint door een belsignaal 
en door de speaker via de geluidsinstallatie 
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aangekondigd. Een premiesprint wordt verreden 
over één ronde. De speaker vermeldt het aantal 
te klasseren deelnemers.

c.  Premiesprints mogen aan groepen worden 
toegekend, mits daardoor het wedstrijdverloop 
niet nadelig wordt beïnvloed. Deelnemers met 
een of meer volle ronden voorsprong, dingen 
mee op basis van gelijkheid met het peloton.

d.  Aan premiesprints zijn prijzen en/of punten 
verbonden. 

e.  De winnaars van de premiesprints hoeven niet 
reglementair de wedstrijd uit te rijden.

 
8.  3-rondenklassement
a.  Door een organisatiecomité kan een prijs 

worden uitgeloofd voor een klassement over 3 
ronden. 

b.  Een 3-rondenklassement bestaat uit 3 sprints bij 
opeenvolgende ronden waarbij per sprint punten 
te verdienen zijn voor de eerste 3 deelnemers (3, 
2 en 1 punt). Het klassement wordt opgemaakt 
door de punten van de 3 sprints bij elkaar op te 
tellen. Bij gelijk aantal punten is de klassering in 
de 3e sprint bepalend.

c.  Een 3-rondenklassement wordt 1 ronde voor 
de finish van elke sprint door een belsignaal 
en door de speaker via de geluidsinstallatie 
aangekondigd. De speaker vermeldt het aantal 
te klasseren deelnemers.

d.  Een 3-rondenklassement mag aan groepen 
worden toegekend, mits daardoor het 
wedstrijdverloop niet nadelig wordt beïnvloed. 
Deelnemers met een of meer volle ronden 
voorsprong, dingen mee op basis van gelijkheid 
met het peloton.

e.  De winnaars van 3-rondenklassement hoeven 
niet reglementair de wedstrijd uit te rijden.

9.  Marathonranking
a.  De marathonranking maakt duidelijk welke 

deelnemers in (inter)nationale wedstrijden 
van de topdivisie en beloftendivisie gedurende 
het marathonseizoen het beste presteren over 
alle wedstrijden. De marathonranking wordt 

gemaakt aan de hand van de resultaten in alle 
wedstrijden vanaf de eerste wedstrijd op de 
officiële wedstrijdkalender.

b.  De puntentelling is als volgt:

Aantal  
rijders

Punten Wedstrijden 

60 120-2 (Alternatieve) 
Elfstedentocht, NK 
Natuurijs

40 80-2 Buitenlands natuurijs 
incl ONK Natuurijs, 
(neo-)klassiekers

40 40-1 Kunstijs (excl NK), 
Natuurijsvierdaagse

Winnaar 10
Regle- 
mentair 
uitrijden

4

c.  Voorwaarde voor het toekennen van punten 
voor de individuele marathonranking is dat de 
wedstrijd reglementair wordt uitgereden.

d.  Rankingpunten voor deelnemers in de 
beloftendivisie worden slechts toegekend 
bij wedstrijden die open staan voor alle 
beloftendivisierijders.

e.  Alle punten die behaald worden in de 
beloftendivisiewedstrijden, worden 
vermenigvuldigd met de factor 0,50.

f.  Rijden de topdivisie en beloftendivisie 
gezamenlijk in een wedstrijd, zoals de officiële 
Elfstedentocht of het (O)NK Natuurijs, dan 
worden de punten toegekend als zijnde dat 
het één wedstrijd is. De rankingpunten voor 
de topdivisie zijn dan van toepassing. De 
rankingpunten worden dan toegekend in de 
rankingklassementen van de verschillende 
divisies, zonder toepassing van de factor 0.50.

g.  Regiorijders in de topdivisie en beloftendivisie 
krijgen rankingpunten.

h.  Beloftendivisierijders in de topdivisie krijgen 
rankingpunten voor de topdivisieranking.
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ORGANISATORISCHE 
BEPALINGEN

ARTIKEL 430
ORGANISATIE EN TOEWIJZING VAN 
WEDSTRIJDEN 

1.  Algemeen
a.  Op natuurijs wordt onderscheid gemaakt 

tussen klassiekers, meerdaagse wedstrijden, 
rondenwedstrijden, trajectwedstrijden, het NK 
en het Open NK. Deze wedstrijden worden 
zowel op natuurijs in Nederland als in het 
buitenland verreden.

b.  Op kunstijs wordt onderscheid gemaakt 
tussen losse wedstrijden, wedstrijden in 
competitieverband, meerdaagse wedstijden, NK 
en het Open NK.

c.  De Competitieleider kan als natuurijs-
coördinator een organisatie de status van (neo-) 
klassieker toekennen. Deze status kan ook weer 
aan een organisatie worden ontnomen door 
de natuurijscoördinator als niet meer aan de 
kwaliteitseisen wordt voldaan, of indien onder 
gunstige omstandigheden geen wedstrijd werd 
georganiseerd. Jaarlijks bepaalt de natuurijs-
coördinator uiterlijk de derde maandag van 
december welke wedstrijden worden opgenomen 
in een lijst met beschermde wedstrijden.

d.  Rondenwedstrijden, trajectwedstrijden en 
klassiekers hebben een maximumlengte van 
100 kilometer, tenzij de Competitieleider in 
afstemming met de Technisch Directeur bij 
wijze van uitzondering voor een langere afstand 
dispensatie verleent.

e.  Voor de wedstrijden op natuurijs dienen 
uiterlijk 1 december bij de landelijke 
natuurijscoördinator draaiboeken te zijn 
aangeleverd. Draaiboeken waarin duidelijk tot 
uiting moet komen hoe parcours, accommodatie, 
organisatie. orde en veiligheid zijn geregeld, 
inclusief gemeentelijke vergunningen en 
gemeentelijke instemming evenals instemming 
landelijk natuurijscoordinator.

f.  Het (Open) Nederlands Kampioenschap NK 
op Natuurijs wordt door de Competitieleider 
Landelijk natuurijscoordinator slechts 
toegewezen aan organisaties die elk jaar 
seizoen een draaiboek hebben ingediend. 
Draaiboeken waarin duidelijk tot uiting moet 
komen hoe parcours, accommodatie, organisatie, 
orde en veiligheid zijn geregeld, inclusief 
gemeentelijke vergunningen en gemeentelijke 
instemming evenals instemming landelijk 
natuurijscoordinator. Voor 1 december zal de 
Competitieleider Landelijk natuurijscoordinator, 
op basis van het verstrekte draaiboek, beslissen 
of de organisatie als kandidaat wordt toegelaten.

g.  Voor de wedstrijden op kunstijs dienen uiterlijk 
1 maand voorafgaande aan de wedstrijd bij 
de Competitieleider draaiboeken te zijn 
aangeleverd.

h.  Indien een wedstrijd op een kunstijsbaan ten 
behoeve van een op dezelfde dag te houden 
wedstrijd op natuurijs wordt verplaatst of 
afgelast, worden uitsluitend de aantoonbaar 
gemaakte kosten door de  Competitieleider 
doorberekend aan de organisatie van de 
wedstrijd op natuurijs, echter alleen indien deze 
natuurijswedstrijd eindigt na 12.00 uur.

2.  Aanmelding 
a.  Aanmelding van een natuurijswedstrijd op een 

ijsvloer rustend op een wateroppervlak kan 
geschieden bij een ijsdikte van 12 centimeter, 
mits de weersvooruitzichten en verwachte 
ijsgroei goed zijn. Er kan pas worden gereden 
als de ijsdikte over het gehele parcours minimaal 
14 centimeter bedraagt. Tot uiterlijk 12 uur voor 
de geplande start kunnen aanpassingen worden 
vastgelegd. 

b.  Aanmelding van een natuurijswedstrijd op een 
ijsvloer rustend op een vaste ondergrond, kan 
geschieden bij een ijsdikte van 3 centimeter, 
mits de weersvooruitzichten en verwachte 
ijsgroei goed zijn. De wedstrijd mag pas 
worden verreden als de belangen van de 
marathonsport voldoende zijn gewaarborgd, 
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zulks ter beoordeling en goedkeuring van de 
Competitieleider. Tot uiterlijk 12 uur voor de 
geplande start kunnen aanpassingen worden 
vastgelegd. Om ieders belang tot zijn recht te 
laten komen, gelden de volgende regels: 

 1.  Het NK Natuurijs gaat boven het ONK 
Natuurijs;

 2.  De beschermde wedstrijden, genoemd in 
lid 1b, staan boven alle andere wedstrijden, 
uitgezonderd het NK Natuurijs en de 
officiële Elfstedentocht;

 3.  Indien het NK Natuurijs of de officiële 
Elfstedentocht wordt gehouden op een 
reeds geplande wedstrijddag, dan zal die 
wedstrijd zo mogelijk worden verplaatst naar 
een nader vast te stellen datum of komen te 
vervallen. In het geval van een meerdaagse 
wedstrijd op natuurijs, dan wordt in dat geval 
de meerdaagse op de betreffende geplande 
wedstrijddag onderbroken.

c.  De aanvragen van in de gewesten te 
organiseren wedstrijden en van een Gewestelijk 
Kampioenschap voor licentiehouders uit dat 
gewest, worden per gewest gecoördineerd 
door de gewestelijke natuurijscoördinator en 
vervolgens op landelijk niveau door de landelijke 
natuurijscoördinator.

d.  De Competitieleider stelt aan de hand van de 
ontvangen aanvragen en onder voorwaarden de 
voorlopige wedstrijdkalender uiterlijk op 1 juli 
vast. 

e.  Alle NK’s worden wordt op voordracht van 
de Competitieleider in afstemming met de 
Technisch Directeur toegewezen aan een 
ijsbaan. De financiële verantwoordelijkheid 
voor NK’s ligt bij het bondsbureau tenzij anders 
overeengekomen is.

3.  Parcoursvereisten natuurijs
a.  De verdeling en uitschrijving van een 

natuurwedstrijd geschiedt door de 
Competitieleider. Het beoordelen en het 
vrijgeven van het parcours geschiedt door de 
hoofdscheidsrechter.

b.  De breedte van de wedstrijdbaan is minimaal 4 
meter, de gewenste breedte is 10 meter.

c.  De breedte van de wedstrijdbaan in de laatste 
200 meter voor de finish is minimaal 8 meter.

d.  Het ijs dient over het gehele parcours de vereiste 
dikte te hebben en vrijwel sneeuwvrij te zijn.

e.  De organisatie dient ervoor te zorgen dat minimaal 
over een lengte van 5 meter voor en na de finishlijn 
geen publiek kan komen, zodat de jury ongestoord 
haar werkzaamheden kan verrichten.

f.  De organisatie dient te zorgen voor aanwezigheid 
van een jury-onderkomen ter hoogte van start-
finish voorzien van stroom en wifi.

g.  De lijnen van start en finish worden duidelijk 
aangegeven door haaks op het rechte eind 
getrokken strepen. De startlijn en de finishlijn 
worden zodanig aangebracht, dat start en 
finish niet plaatshebben nabij een bocht in het 
parcours, tenzij het een ijsvloer rustend op een 
vaste ondergrond betreft. Indien een finishdoek 
of truss met finishbord wordt gebruikt, dient dit 
boven de finishlijn te worden aangebracht. 

h.  Een kluunplaats in de laatste 1000 meter voor 
de finish is niet toegestaan.

i.  Het parcours moet met routewijzers en vlaggen 
en bij mist en duisternis met lichtbakens zijn 
afgebakend. De organisatie zorgt ervoor dat 
tijdens de wedstrijd de wedstrijdbaan alleen door 
de deelnemers aan de wedstrijd wordt gebruikt.

j.  Op 2000, 1000, 500 en 100 meter vóór de 
finish moet rechts van de wedstrijdbaan 
een aanduiding geplaatst zijn, met daarop 
respectievelijk de tekst “2000 meter”, “1000 
meter”, “500 meter” en “100 meter”. 

k.  Verzorgingsplaatsen voor ploegleiders tijdens de 
wedstrijden dienen duidelijk te zijn aangegeven;

l.  Op het parcours dienen meerdere afvalzones 
aangebracht te worden;

m.  Kluunplaatsen en bruggen dienen duidelijk te 
zijn aangegeven;

n.  De organisatie dient wakken en gevaarlijke 
plaatsen op het ijs van en buiten het parcours 
goed te markeren. 
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o.  De organisator moet door middel van signalen 
voldoende de aandacht laten vestigen op elke 
hindernis die hij redelijkerwijs tevoren weet of 
kan voorzien en die een risico vormt voor de 
veiligheid van de deelnemers. Zo nodig dient dit 
afgeschermd te worden.

p.  De organisatie dient te beschikken over 
voldoende goed werkende machines en 
materialen waarmee het parcours sneeuwvrij en 
schoongehouden kan worden. De organisatie 
dient in staat te zijn om een goede ijspreparatie/
ijsverzorging uit te voeren.

q.  Er dient een goed werkende geluidsinstallatie 
aanwezig te zijn, zodat de speaker tot op 500 
meter voor en 200 meter na de finish goed 
verstaanbaar is.

ARTIKEL 431
VEILIGHEID

1.  Medisch
a.  Bij alle wedstrijden geldt als advies de algemene 

regel voor inzet van eerstehulpverleners, te 
weten één hulpverlener per 1.000 gelijktijdig 
aanwezige personen, met een minimum van 
twee hulpverleners. Het gaat om hulpverleners 
op het niveau van Basic Life Support (BLS), 
waar traditioneel de reguliere eerstehulpverlener 
onder wordt verstaan. Eerstehulpverleners 
dienen in bezit te zijn van geldig eerste hulp 
diploma, inclusief aantekening reanimatie en 
AED-bediening.

b.  Bij (inter)nationale wedstrijden dient één arts 
met aantoonbare opleiding en werkervaring 
in de spoedeisende hulpverlening aanwezig 
te zijn. Daarnaast dient er minimaal een 
verpleegkundige aanwezig te zijn die zorg kan 
verlenen op niveau van Advanced Life Support 
(ALS) conform het actuele Landelijk Protocol 
Ambulancezorg (LPA). 

c.  De hulpverleners dienen ter plaatse te kunnen 
beschikken over adequate uitrusting, inbegrepen 
communicatiemiddelen en sluitende afspraken 

over de beschikbare afvoerlijnen conform de in 
Nederland geldende normen.

2.  Baanbeveiliging op kunstijs
a.  Boarding
 1.  Bij wedstrijden op kunstijs moeten in de 

bochten en ten minste tot 20 meter op het 
rechte eind na het einde van elke bocht, 
beveiligingskussens zijn aangebracht. 

 2.  Deze moeten ten minste 80 centimeter hoog 
en minimaal 30 centimeter dik zijn.

 3.  De kussens moeten onderling zodanig 
verbonden zijn dat ze niet wegglijden door 
de val van een deelnemer. 

 4.  De kussens dienen aan de grond te zijn 
gefixeerd door middel van een ankersysteem 
welke in het midden van de boarding staat 
waardoor een schaatser nooit onder de 
boarding kan raken. 

 5.  In het geval dat de kussens op het ijs staan, 
dient een glad ijs oppervlak zonder obstakels 
of scherpe randen onder de bekleding te 
worden gegarandeerd.

 6.  Bij marathonwedstrijden wordt 
luchtboarding in de bochten met een 
luchtdruk tussen de 15 en 19 millibar 
overdruk aanbevolen.

 7.  De buitenzijde van de beveiligingskussens 
moet water- en snijbestendig zijn. 

 8.  Eventuele reclamedoeken op de binnenzijde van 
de boarding dienen op een overlappende wijze 
in de schaatsrichting te worden opgehangen.

b.  Objecten binnen 3 meter van de wedstrijdbaan
 1.  Objecten die zich bevinden binnen 3 meter 

vanaf de rand van de inrij- en wedstrijdbaan, 
dienen te worden verwijderd of, indien dit niet 
kan, te worden beveiligd met stootkussens. 

 2.  Objecten dienen ten minste tot een hoogte 
van 80 centimeter beschermd te worden.

 3.  Het beschermende materiaal dient een 
adequaat absorptie-effect te geven wanneer 
een deelnemer hiermee in aanraking komt. 

 4.  De bescherming moet zodanig worden 
aangebracht dat het beschermingssysteem zelf 
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geen risicofactor zal zijn in het geval van een 
botsing tussen een deelnemer en de bescherming.

c.  De organisatie dient ervoor te zorgen dat over 
een lengte van minimaal 5 meter voor en na 
de finishlijn en ter breedte van 3 meter geen 
publiek kan komen, zodat de jury ongestoord 
haar werkzaamheden kan verrichten.

d.  Met uitzondering van het rechte eind naar 
de finish, geldt het dringende advies om de 
buitenste strook van de ijsbaan niet te dweilen 
i.v.m. remmende werking bij valpartijen.

e.  Voor kunstijsbanen langer dan 400 meter geldt 
een inspanningsverplichting om zoveel als 
mogelijk te voldoen aan het gestelde in dit artikel.

3.  Pylonen
a.  Bij alle marathon-

wedstrijden kunnen 
op aanwijzing van 
de scheidsrechter, 
ter bescherming van 
de ijskwaliteit en 
ter markering van 
de wedstrijdbaan, 
in de bochten 
zogenaamde 
pylonen van maximaal 20 centimeter hoog 
geplaatst worden. Deze pylonen worden, door 
de aangewezen bochtencommissaris(sen), 
verplaatst c.q. verwijderd volgens een door de 
scheidsrechter vast te stellen schema. 

b.  Advies is om gebruik te maken van vooraf 
geplaatste referentiepunten.   

4.  Weersomstandigheden
a.  Bij een verwachte lucht- of gevoelstemperatuur 

van -20 graden Celsius of kouder, gemeten op 
de baan c.q. het parcours op anderhalve meter 
boven de grond, is beraad noodzakelijk omtrent 
doorgaan van de wedstrijd en/of eventuele 
aanpassing daarvan. 

b.  De hoofdscheidsrechter neemt hierover het 
besluit, gehoord hebbende vertegenwoordigers 
van het organisatiecomité, een afvaardiging van 

het KNSB Bondsbureau, het medisch team en 
vertegenwoordigers van deelnemers. 

c.  In geval van ongunstige weersomstandigheden 
of andere buitengewone omstandigheden kan de 
scheidsrechter beslissen om het aanvangstijdstip 
en/of afstand van een wedstrijd te wijzigen of de 
wedstrijd af te gelasten.

ARTIKEL 432
FUNCTIONARISSEN BIJ WEDSTRIJDEN

1.  Jury
Voor alle (inter)nationale wedstrijden op kunst- en 
natuurijs wordt een jury samengesteld die bestaat uit:
a.  Eén hoofdscheidsrechter, die de leiding heeft en 

de eindverantwoordelijkheid draagt voor een goed 
verloop van de wedstrijd(en), de uitslag en de 
correcte toepassing van de wedstrijdreglementen. 
De taken en bevoegdheden van een 
hoofdscheidsrechter zijn als volgt:

 1.  Geeft leiding aan de jury en medewerkers;
 2.  Beoordeelt of door de organisatie is voldaan 

aan de (veiligheids)vereisten die aan het 
organiseren van een wedstrijd zijn verbonden 
en is bevoegd om desgewenst passende 
maatregelen te nemen;

 3.  Bepaalt of de wedstrijd afgelast, gestart, 
onderbroken, herstart of (voortijdig) 
beëindigd wordt;

 4.  Kan onder omstandigheden het aantal te 
rijden ronden wijzigen;

 5.  Bepaalt welke deelnemer een of meerdere 
ronden voorsprong heeft en welke deelnemer 
een ronde achterstand heeft;

 6.  Is bevoegd om maatregelen te nemen en/of 
sancties op te leggen;

 7.  Bepaalt of een deelnemer die uit de wedstrijd 
wordt genomen, wordt geklasseerd;

 8.  Neemt schriftelijke protesten in ontvangst en 
beslist hierover, inclusief protesten tegen de 
officieuze uitslag;

 9.  Bekrachtigt de einduitslag met zijn 
handtekening;
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 10.  Stelt het proces-verbaal op bij het opleggen 
van een gele of rode kaart;

 11.  Kan de jury in zaken bij de Tuchtcommissie 
vertegenwoordigen;

 12.  Doet namens de jury mededelingen 
aan de pers in samenspraak met de 
Competitieleider;

 13.  Verzorgt de instructie en controle van 
het medisch team in samenspraak met de 
Competitieleider;

 14.  Het staat de hoofdscheidsrechter vrij om 
bovenstaande taken en bevoegdheden tijdens 
de wedstrijden te delegeren aan andere 
juryleden. De eindverantwoordelijkheid is 
echter niet overdraagbaar.

b.  Eén of meerdere scheidsrechters, die 
de hoofdscheidsrechter assiste(e)r(t)en, 
leiding heeft over één of meerdere door de 
hoofdscheidsrechter toebedeelde wedstrijden 
en de wedstrijdreglementen correct toepast. De 
taken en bevoegdheden van een scheidsrechter 
zijn als volgt:

 1.  Geeft leiding aan de jury en medewerkers;
 2.  Bepaalt of de wedstrijd gestart, onderbroken 

of herstart wordt;
 3.  Bepaalt welke deelnemer een of meerdere 

ronden voorsprong heeft en welke deelnemer 
een ronde achterstand heeft;

 4.  Is bevoegd om maatregelen te nemen en/of 
sancties op te leggen;

 5.  Bepaalt of een deelnemer die uit de wedstrijd 
wordt genomen, wordt geklasseerd;

 6.  Neemt schriftelijke protesten in ontvangst, 
inclusief protesten tegen de officieuze uitslag;

 7.  Stelt het proces-verbaal op bij het opleggen 
van een gele of rode kaart;

 8.  Kan de jury in zaken bij de Tuchtcommissie 
vertegenwoordigen.

c.  Eén of meerdere aankomstrechters, die 
verantwoordelijk zijn voor het opmaken 
van de uitslagen. De werklocatie van de 
aankomstrechter is het jury-onderkomen. De 
taken van de aankomstrechter zijn als volgt:

 1.  Geeft in het jury-onderkomen leiding;

 2.  Vaststellen van volgorde van aankomsten 
bij sprints, (tussen)klassementen en einde 
wedstrijd en draagt zorg voor correcte 
toepassing van de puntentellingen; 

 3.  Draagt zorg voor uitslagen en tussenstanden 
van alle klassementen; 

 4.  Controleert voor de start samen met de 
systeembeheerder(s) of alle deelnemers goed 
werkende transponders dragen;

 5.  Overlegt met systeembeheerder(s) en 
de personen die de transponder- en 
videoapparatuur bedienen;

 6.  Meldt aan de scheidsrechter als de 
apparatuur niet naar behoren functioneert 
en/of is uitgevallen;

 7.  Draagt zorg voor de verbindingscheck in de 
vorm van bijvoorbeeld een portofoontest;

 8.  Communiceert namens de juryleden in het 
jury-onderkomen met de scheidsrechter;

 9.  Zorgt voor tijdige opname en weergave van 
de juiste samenstelling van de kopgroep en/
of deelnemers met ronden voorsprong;

 10.  Overlegt en informeert (met) de 
scheidsrechter over de stand van de wedstrijd, 
een ronde voorsprong en achterstand;

 11.  Adviseert de scheidsrechter over het aantal 
nog te rijden ronden;

 12.  Draagt er zorg voor dat de voorlopige uitslagen 
zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd;

 13.  Adviseert de scheidsrechter over protesten 
tegen de voorlopige uitslag;

 14.  Draagt er zorg voor dat de definitieve 
uitslagen door de scheidsrechter worden 
getekend.

d.  Eén of meerdere assistent-scheidsrechters, die 
toezicht houden langs de baan op een correct 
verloop van de wedstrijd en een correcte 
gang van zaken op en nabij een eventuele 
verzorgingsplaats. De taken van de assistent-
scheidsrechters zijn als volgt:

 1.  Uitvoeren van controles op 
veiligheidsaspecten en/of uitrusting;

 2.  Constateren en melden van 
onregelmatigheden tijdens de wedstrijden bij 
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de (hoofd)scheidsrechter;
 3.  Fungeren als aanspreekpunt en ondersteunen 

de bochtencommissarissen;
 4.  Toezicht houden op de verzorgingsplaats en 

indien nodig aanspreken van de ploegleiders 
en/of verzorgers;

 5.  Het maken van video-opnames. Dit betreft 
onder andere finales van wedstrijden;

 6.  Uitvoeren van overige taken op verzoek van 
de (hoofd)scheidsrechter.

e.  Eén rondenteller. Dit is het jurylid die het 
rondenbord en de bel bedient. De taken van de 
rondenteller zijn als volgt:

 1.  De rondenteller zal zich op maximaal drie 
meter afstand van de finishlijn moeten 
opstellen; 

 2.  De rondenteller moet het aantal nog te 
verrijden ronden zichtbaar tonen; 

 3.  Op 20 tot 30 meter voor het ingaan van 
de laatste ronde dienen de deelnemers een 
belsignaal te krijgen; 

 4.  Het aantal nog te rijden ronden op het 
rondenbord wordt naar beneden bijgesteld 
voordat de bel wordt geluid;

 5.  Bij alle wedstrijden dient een rondenbord 
met driecijferige aanduiding aanwezig te zijn 
alsmede een reserve rondenbord.

f.  Eén of meerdere bochtencommissarissen, 
die zorgen voor het veilig verplaatsen van de 
pylonen in de bochten en die toezicht houden 
op de kwaliteit van het ijs in de bochten in 
afstemming met de assistent-scheidsrechter.

g.  Eén of meerdere, tot een maximum van drie 
juryleden die zorgen voor de schaduwregistratie 
inzake het verloop van de wedstrijd en de 
volgorde van aankomst. Primair gebeurt 
dit aan de rand van de baan, enkel in het 
jury-onderkomen wanneer hier voldoende 
ruimte aanwezig is. Naar het oordeel van de 
hoofdscheidsrechter.

h.  Eén of meerdere speakers. De primaire taak 
van de speaker beperkt zich tot het doen van 
mededelingen, via de geluidsinstallatie, die 
betrekking hebben op de wedstrijd. 

 1.  Op de momenten dat er geen wedstrijd 
gerelateerde mededelingen zijn door te geven, 
kan de speaker andere mededelingen doen. 

 2.  Speakers hebben een informerende en sfeer 
verhogende taak, maar mogen niet van 
invloed zijn op het wedstrijdverloop.

 3.  Speakers dienen wedstrijd gerelateerde 
mededelingen in het Engels over te brengen 
als aangenomen mag worden dat 1 of 
meerdere deelnemers aan de wedstrijd de 
Nederlandse taal niet machtig zijn.

2.  Overige medewerkers
a.  Eén of meerdere systeembeheerders, die 

zorgen voor de technische ondersteuning en 
juiste informatievoorziening vanuit de nodige 
systemen aan de juryleden en derden. De taken 
van de systeembeheerder zijn als volgt:

 1.   Zorgt voor goed werkende apparatuur, 
techniek en systemen en juiste 
informatievoorziening;

 2.  Verantwoordelijk voor de inschrijving en 
opstellen van startlijsten;

 3.  Controleert voor de start samen met de 
systeembeheerder(s) en in de loze ronde of 
alle deelnemers goed werkende transponders 
dragen;

 4.  Informeert en overlegt met de 
aankomstrechter;

 5.  Adviseert de aankomstrechter. Onder andere 
bij volgorde van aankomsten bij sprints, 
(tussen)klassementen en einde wedstrijd, 
correcte toepassing van de puntentellingen 
en uitslagen en tussenstanden van alle 
klassementen en ranking;   

 6.  Publiceert, na toestemming aankomstrechter, 
(voorlopige) uitslagen.

b.  Medewerkers die toezien op de 
deelnemersregistratie.

c.  Medewerkers, die assisteren bij het 
bekendmaken en verspreiden van de uitslagen, 
ook wel runners genoemd.

d.  Medewerkers voor het openen en sluiten van de 
boarding bij het betreden en verlaten van de baan.
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LISA VAN DER GEEST

75

Hoewel ze pas 25 jaar is, is Lisa van de Geest één van de meest ervaren rijdsters in het 
damespeloton. De marathonschaatsster uit de nieuwe ploeg van Team Turner gaat al weer haar 
negende seizoen in als marathonschaatsster, maar blijft onverminderd ambitieus. 

“Welke wedstrijd ik rood omcirkeld heb in mijn 
agenda? Dat is niet in het bijzonder één wedstrijd. 
Wel ligt de nadruk op het tweede deel van het 
seizoen en wil ik net als de afgelopen jaren graag 
een grote natuurijswedstrijd winnen.”

De Zuid-Hollandse maakt onderdeel uit van de 
nieuwe ploeg van Team Turner. “Het is eigenlijk 
niet een nieuwe ploeg natuurlijk. MKBasics.nl
stopte vorig jaar na tien jaar als sponsor en 
eigenlijk maakten we met Turner een doorstart. 
”We zijn als team samengebleven en hebben de 
zoektocht naar een nieuwe sponsor wel echt samen 
opgepakt. Met Turner hebben we een enorm 
mooie partij gevonden die perfect bij onze ambities 
past en daarnaast ook zeer betrokken is.” 

GOEDE ZOMER
Met vier overwinningen vorig seizoen en daarbij 
de overwinning op het Zweedse zeeijs van Lulea 
kende Van der Geest vorig jaar een topseizoen. 
“Qua uitslagen was dat prima inderdaad, maar hoe 
ik dat exact gedaan heb weet ik eigenlijk nog steeds 
niet goed. Ik had echt een slechte zomer gedraaid 
door problemen met mijn rug. Dat ik toch deze 
resultaten behaalde was voor mij echt wel een grote 
verrassing.” 

"WE WERKEN BIJ TEAM TURNER NIET 
MET EEN KOPVROUW, MAAR RIJDEN 
VOOR DE RIJDSTER DIE DE BESTE 
KANSEN HEEFT OM TE WINNEN IN DE 
WEDSTRIJD DIE WE RIJDEN." 

De afgelopen zomer verliep voor Van der Geest 
een stuk beter. Ze studeerde af en werkt inmiddels 
parttime bij een advocatenkantoor. “Het is goed 
plannen, maar ik sta er fysiek beter voor dan aan 
de start van het vorige seizoen.” Of dat meteen 
meer overwinningen op gaat leveren durft ze niet 
te zeggen. 

“Was die optelsom maar zo makkelijk. Je bent 
altijd afhankelijk van de rest van het peloton en 
ook van je ploeg. We werken bij Team Turner niet 
met een kopvrouw, maar rijden voor de rijdster die 
de beste kansen heeft om te winnen in de wedstrijd 
die we rijden. Met Merel en Iris hebben we nog 
twee rijdsters die bewezen hebben wedstrijden 
te kunnen winnen en Dieuwertje kan in de juiste 
groep voor het podium gaan.”

LISA VAN DER GEEST LEGT NADRUK OP TWEEDE DEEL SEIZOEN

“IK WIL EEN GROTE 
NATUURIJSWEDSTRIJD WINNEN”
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CONTACTPERSONEN MARATHON

BONDSBUREAU MEDEWERKERS
DM/CL MARATHON WILLEM HUT w.hut@knsb.nl 06-42080961
COMMUNICATIE LINDA BOUWENS marathon@knsb.nl
TOP- EN WEDSTRIJDSPORT ANITA BROEKHUIS marathon@knsb.nl
TOP- EN WEDSTRIJDSPORT NICK ROETMAN marathon@knsb.nl

SECTIEBESTUUR MARATHON
VOORZITTER JAN SCHUITEMA voorzitterSBM@knsb.nl
SECRETARIS HARM SMIT secretarisSBM@knsb.nl
BUDGETBEWAKER JAN BOS budgetbewakerSBM@knsb.nl

LAURENS ACHTERKAMP belleroche@ziggo.nl
SIETZE DOUMA info@leisureworldicecenter.nl
GABE VENEMA marathon@bctwente.nl

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE MARATHON
VOORZITTER SIETZE DOUMA jurymarathon@knsb.nl 
SECRETARIS RUERD KUIPERS SRCmarathon@knsb.nl

BAANCONTACTPERSOON
ALKMAAR OTTO BRUSCHKE ottobruschke@hetnet.nl 072-5052747
AMSTERDAM HENK VEEN h.veen@upcmail.nl 06-23046161
BREDA HANS UITHOVEN h.uithoven@hetnet.nl 06-39211004
DEN HAAG JAN DIRK CORTS jdcorts@planet.nl 06-55891458
DEVENTER MARIAN HUIJGEN belleroche@ziggo.nl 06-28525332
ENSCHEDE GEERT RIBBENS marathon@bctwente.nl 06-54356755
FLEVONICE AGNES DE JONG renadejong@gmail.com
GRONINGEN HENK PATER marathon@knsbgroningen.nl 06-27471903
HAARLEM TJIERD KOOIJ tj.kooij@ziggo.nl 0297-323638
HEERENVEEN JOHANNES ZIJLSTRA baancontactpersoon@marathonschaatsenfriesland.nl 06-12622471
HOORN GERRIT BAKKER geba@quicknet.nl 06-20747539
LEEUWARDEN SICCO JELLEMA sicco.jellema@hetnet.nl
TILBURG AD TIMMERMANS ad.timmermans.diessen@planet.nl 06-57322960
UTRECHT KEES VERSLUIS marathonutrecht@outlook.com 06-34077631

NATUURIJSCOÖRDINATOREN
LANDELIJK WILLEM HUT w.hut@knsb.nl 072-5052747
DRENTHE THEO EBBINGE theo.ebbinge@home.nl  
FRIESLAND HENK JANSEN h.jansen176@upcmail.nl  
GELDERLAND WIM DRAAIJER wimdraaijer@hetnet.nl  
GRONINGEN JO MAERMAN natuurijsmarathon@knsbgroningen.nl  
GEWEST ZUID AD TIMMERMANS ad.timmermans.diessen@planet.nl  
NOORD-HOLLAND/UTRECHT OTTO BRUSCHE ottobruschke@hetnet.nl  
OVERIJSSEL MARIAN HUIJGEN m.huijgen@home.nl  
ZUID HOLLAND FLORIAN ALFRINK floriaanalfrink@gmail.com  
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RIJDERS- EN PLOEGENVERTEGENWOORDIGING
HEREN PLATFORM ERIK JAN KOOIMAN (VZ)

GARY HEKMAN
KEVIN HOEKSTRA
MATS STOLTENBORG

DAMES PLATFORM ALIDA PASVEER (VZ)
DANIELLE BEKKERING
MEREL BOSMA
HILDE MARIJE DIJKSTRA
HENK-JAN MEIJER

BELOFTENPLATFORM JAN BAKKER (VZ)
MARIO DONKER
HENK HAGEDOORN
JELMER LOOIJESTEIN
KURT WUBBEN

TOPDIVISIE HEREN ELKE PLOEGENVERTEGENWOORDIGER
MASTERSKATING (MSNL) VZ: JAN ZWANENBURG info@masterskating.nl

SECR: AD DE KORT
PM: ALBERT BAKKER

ATLETENCOMMISSIE VZ: FREDDY WENNEMARS atletenvereniging.knsb@gmail.com
DOUWE DE VRIES

LANDELIJK JURYLEDEN
GEA BLOM SB / ASS SR JANNES MULDER SP
SAM VAN DIEPEN SP ANDRIES NIEUWENHUIS SP
WIM DRAAIJER ASS SR SHIRLEY OUSSOREN - VAN DE VOORT SP
KOOS FEIKEN SR / AKR COR RIJPMA ASS SR / SP
HILBERT FLOKSTRA ASS SR ANTOINETTE VAN RINSUM SR
RUDI GROENENDAL ASS SR GERRIT ROODHART ASS SR
HENK HAGEDOORN ASS SR / SP NELIE SCHOUTEN-SPIEGELAAR SR
HENK HOOGEVEEN SB  AD TIMMERMANS ASS SR
JANS HOOGEVEEN SR  RIANNE TOUBER-BRUINSMA SP
ERIK JAGER SP SJOERD VALKENBURG ASS SR
ERIK JANSEN SB JOHN VINGERLING SP
HENK JANSEN ASS SR ANGELA VAN DER VOORT ASS SR
RUBEN DE JONG SB TOLINDA DE VRIES ASS SR
ERIC KAANDORP AKR  HAIJO VAN DER WERFF ASS SR
THOMAS KLEIN SB WIM WESTERVELD ASS SR
RINUS KOOT SR / AKR SJAAK DE WOLFF ASS SR
MIRJAM KUIPER SP
LINDA VAN DER LAAN-VAN DEN BERG AKR / ASS SR

VOOR DE NIEUWSTE EN VOLLEDIGE LIJSTEN
KIJK OP: KNSB.NL/MARATHON 
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