
 

KNSB hardrijden langebaan 

Tijdens het ISU congres zijn de vernieuwingen duidelijk geworden voor de senioren op de korte en 

langere termijn. Ook het format van het WK junioren is gewijzigd en gaat ook direct in seizoen 2014-

2015 ingevoerd worden. Het betreft de volgende vernieuwingen 

 

WK junioren vernieuwingen:  
- 3.000 meter  is vervangen door 1.000 meter heren bij Allround kampioenschap 
- 500 meter wordt  één maal gereden voor de afstandstitel  
- Toevoeging mass start over 10 ronden bij heren en dames  
- Toevoeging team sprint over drie ronden bij heren en dames (eerst als pilot en over twee 

jaar ook als titel)  
 
WK juniorenprogramma ziet er nu als volgt uit: 

- competitie afstanden vrouwen: 500 1 x, 1.000, 1.500, 3.000 meter, mass start 
- competitie afstanden heren: 500 1x, 1.000, 1.500, 5.000 meter, mass start 
- competitie allround vrouwen: 500, 1.000, 1.500, 3.000 meter 
- competitie allround heren: 500, 1.000, 1.500, 5.000 meter 
- team pursuit en team sprint  

 
 
Deze internationale vernieuwing vraagt om nationale aanpassing zodat de junioren zich specifiek 
kunnen voorbereiden voor dit internationale podium. Het past bij talentontwikkeling om junioren 
specifiek voor te bereiden op hetgeen van ze gevraagd wordt des te meer omdat het senioren EK in 
de toekomst hetzelfde format kent als het WK junioren vanaf komend seizoen. 
 
De maanden mei en juni zijn gebruikt om in gezamenlijkheid met gewestelijke afgevaardigden tot 
een gedegen NK format te komen. De vernieuwing vraagt enige aanpassing, echter kan het format 
zoals vastgesteld in grote mate dezelfde blijven.  
 
De wijzigingen op een rij 
 

- B- en A junioren rijden één maal de 500 meter voor de afstandstitel 
- A junioren heren rijden een 1.000 meter in plaats van een 3.000 meter 
- C-, B- en A junioren rijden een Mass start 

 
Consequenties 
 

- Het eenmalig rijden van de 500 meter levert tijdwinst op waardoor de toevoeging van de 
Mass start eenvoudiger is 

 
- Het eenmalig rijden van de 500 meter zal ervoor zorgen dat eventuele afzeggingen voor de 

tweede 500 meter (door allrounders) niet meer aan de orde is 
 

- Met betrekking tot de selectiecriteria zijn er geen consequenties  
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