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Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen 
PyeongChang 2018. 
 
Vastgesteld door de Directeur Bestuurder van de KNSB, d.d. 22 december 2016. 
Aangepast en vastgesteld door de Directeur Bestuurder van de KNSB, d.d. 29 maart 2017. 
 
 

1. Inleiding 
 
 
Het Nederlandse langebaanschaatsen kenmerkt zich door een grote prestatiedichtheid en 
een hoog absoluut prestatieniveau. Als gevolg hiervan heeft NOC*NSF besloten om geen 
Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie te stellen naast de Internationale limieten voor de 
Olympische Spelen PyeongChang 2018. Aangezien er meer gekwalificeerde schaatsers 
voor uitzending naar de Olympische Spelen in aanmerking komen dan er kunnen 
deelnemen, moet de KNSB een interne selectieprocedure opstellen.  
 
In dit document wordt de interne selectieprocedure voor de Olympische Spelen  
PyeongChang 2018 beschreven. Deze selectieprocedure is opgesteld door de 
Selectiecommissie Langebaan van de KNSB in samenspraak met vertegenwoordigers van 
de Topteams, de bondscoach van de Team Pursuit en de mass start en een  
vertegenwoordiger van de Atletenvereniging van de KNSB.  
 
Het kader van de interne selectieprocedure wordt gevormd door de regels en richtlijnen van 
het IOC, de ISU, NOC*NSF en de KNSB. Binnen deze kaders is de selectieprocedure er 
primair op gericht de kans op het winnen van gouden medailles voor Nederland tijdens de 
Olympische Spelen PyeongChang 2018 zo groot mogelijk te maken en secundair op het zo 
groot mogelijk maken van de kans op het winnen van zilveren en bronzen medailles. 
 
De selectieprocedure resulteert na het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT), Heerenveen 
26-30 december 2017 in de Voordracht voor kwalificatie / uitzending door de KNSB aan 
NOC*NSF.  
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2. Begrippenlijst  
 
In dit document worden de volgende begrippen en definities gehanteerd: 
  
Aanwijsschaatser: een schaatser die op andere gronden dan de uitslag van het OKT, door 
de SCL op één of meer individuele afstanden, uitgezonderd de eerste (1e) startpositie mass 
start, en/of voor de Team Pursuit als deelnemer in aanmerking komt voor de Voordracht voor 
kwalificatie / uitzending aan NOC*NSF;  
 
Atletenvereniging: een bij de KNSB aangesloten belangenvereniging bestaande uit (ex) 
topsporters;  
 
De Bondscoach: de bondscoach van de Team Pursuit en de mass start;  
 
Directeur Bestuurder: de directeur bestuurder van de KNSB; 
 
Geschillencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 27 Statuten KNSB en artikel 24 
KNSB Reglement op de Bondsrechtspraak; 
 
Individuele afstanden: voor dames: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m en mass start, 
voor heren: 500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m, 10.000m en mass start; 
 
ISU: International Skating Union, de internationale federatie waarbij de KNSB is aangesloten; 
 
ISU quotaplaatsen:  startplaatsen op de Olympische Spelen, die door de ISU zijn 
toegewezen aan NOC*NSF; 
 
Kansenmatrix: een schema waarin per schaatser en per individuele afstand de statistisch 
berekende kans op het behalen van een medaille op de Olympische Spelen wordt 
weergegeven, uitgezonderd de tweede (2e) startpositie mass start;  
 
Normen en Limieten: het Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen PyeongChang 
2018, opgesteld door NOC*NSF waarin de grondslag, algemene uitgangspunten en 
voorwaarden voor deelname aan de Olympische Spelen zijn opgenomen, evenals de 
procedure voor het opstellen van de Prestatie-eisen voor kwalificatie, op basis waarvan  
NOC*NSF het Sjabloon opstelt, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een 
door de bond voorgedragen schaatser zich heeft gekwalificeerd voor dan wel wordt 
uitgezonden naar de Olympische Spelen, waarvan de meest recente versies zijn 
gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl/pyeongchang2018) en 
opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit document; 
 

OKT: Olympisch Kwalificatietoernooi, Heerenveen 26-30 december 2017, waarvan het 
programma en de selectienormen voor deelname is opgenomen als bijlage 3 bij dit 
document; 
 
Olympische Spelen: de Olympische Spelen PyeongChang 2018; 
 
Prestatie-eisen voor kwalificatie: het kwalificatiesysteem van de ISU, Qualification system for 
the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018 – International Skating Union – Speed 
Skating, als bijlage 4 opgenomen bij dit document, waarvan de meest recente en van 
toepassing zijnde versie wordt gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl); 
 
Selectiecommissie Langebaan (SCL): een door de Directeur Bestuurder benoemde 
commissie belast met het opstellen van het selectieproces en het selecteren van deelnemers 
en reserves voor internationale wedstrijden en kampioenschappen, bestaande uit de 

http://www.nocnsf.nl/pyeongchang2018
http://www.nocnsf.nl/
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Technisch Directeur (voorzitter), disciplinemanager langebaan (secretaris) en een 
inhoudsdeskundige;   
 
Selectievolgorde: geprioriteerde lijst van 15 startposities voor de individuele afstanden, 
uitgezonderd de tweede (2e) startpositie mass start, waarvan het format is opgenomen als 
bijlage 5 bij dit document;  
 
Sjabloon: het document van NOC*NSF waarin de concrete Prestatie-eisen voor kwalificatie 
zijn vastgelegd waarvan de meest recente en van toepassing zijnde versie wordt 
gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl);  
 
Team Pursuit: Wedstrijdonderdeel voor teams, bestaande uit drie (3) rijders en een reserve, 
verreden over acht (8) ronden voor mannen en zes (6) ronden voor vrouwen; 
 
Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor 
selectiecriteria en Voordracht voor kwalificatie / uitzending aan NOC*NSF;  
 
Topteam(s): zelfstandige organisatie die schaatsers van het hoogste niveau begeleidt en 
voldoet aan de door de KNSB gestelde voorwaarden;  
 
Voordracht voor kwalificatie / uitzending: het schriftelijk verzoek van de KNSB aan NOC*NSF 
om te besluiten of een schaatser heeft voldaan aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie, 
Voorwaarden voor deelname en wordt gekwalificeerd voor respectievelijk wordt uitgezonden 
naar de Olympische Spelen; 
 
Voorwaarden voor deelname:  
a) Nederlandse nationaliteit;  
b) positieve beoordeling van houding en gedrag van de topsporter;  
c) tijdige ondertekening door de topsporter van de ‘Overeenkomst Olympische Spelen’ als 
opgenomen in het Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen PyeongChang 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

gelezen.  

http://www.nocnsf.nl/
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Algemene voorwaarden 

1. De interne selectieprocedure is opgesteld en wordt uitgevoerd conform het onderhavige 
document en conform regelgeving en richtlijnen van het IOC, de ISU, NOC*NSF en de 
KNSB. Dit betreft o.a. de meest recente versie van:  

 NOC*NSF Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen PyeongChang 2018;  

 Qualification system for the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018 – 
International Skating Union – Speed Skating; 

 NOC*NSF Sjabloon Normen en Limieten Langebaanschaatsen Olympische Spelen 
PyeongChang 2018; 

 ISU Special Regulations & Technical Rules Speed Skating; 

 Algemeen Reglement KNSB; 

 Algemene Bepalingen KNSB; 

 Reglement op de Bondsrechtspraak KNSB; 

 Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan KNSB; 
 
2. De Technisch Directeur doet de Voordracht voor kwalificatie / uitzending aan NOC*NSF;  

 
3. De Voordracht voor kwalificatie / uitzending van schaatsers als bedoeld in artikel 3.2 

komt tot stand volgens de in dit document beschreven procedure;  
 

4. De SCL heeft recht op een maximum aantal Aanwijsschaatsers per sekse.  
Bij tien (10) ISU quotaplaatsen per sekse is het maximum aantal Aanwijsschaatsers drie 
(3) per sekse. Deze Aanwijsschaatsers kunnen per sekse door de SCL als volgt worden 
ingezet: 

 Twee (2) voor de Team Pursuit en één (1) voor een individuele afstand of; 

 Eén (1) voor de Team Pursuit en twee (2) voor (een) individuele afstand(en) of; 

 Drie (3) voor (een) individuele afstanden(en);  
 
Bij acht (8) of minder ISU quotaplaatsen per sekse is het maximum aantal 
Aanwijsschaatsers twee (2) per sekse. Deze Aanwijsschaatsers kunnen per sekse door 
de SCL als volgt worden ingezet: 

 Eén (1) voor de Team Pursuit en één (1) voor een individuele afstand of; 

 Twee (2) voor (een) individuele afstand(en); 
 
5. Een Aanwijsschaatser kan één of meerdere schaatser(s) vervangen die op basis van de 

uitslag van het OKT, in aanmerking zouden kunnen komen voor de Voordracht voor 
kwalificatie / uitzending; 
  

6. Een Aanwijsschaatser voor een individuele afstand, met uitzondering van de tweede (2e) 
startpositie mass start, kan op één of meerdere afstanden in aanmerking komen voor de 
Voordracht voor kwalificatie / uitzending. Deze Aanwijsschaatser krijgt op de betreffende 
afstand(en), waarvoor hij is aangewezen, de eerste startpositie in de Selectievolgorde 
toegewezen; 

 
7. Een Aanwijsschaatser voor de Team Pursuit krijgt in de Selectievolgorde de laagste 

startpositie toegekend, die leidt tot Voordracht voor kwalificatie / uitzending en die tevens 
niet leidt tot verdringing van een andere rijder voor de Team Pursuit uit de Voordracht 
voor kwalificatie /uitzending;  

 
8. Een Aanwijsschaatser voor de tweede (2e) startpositie mass start neemt in de  

Selectievolgorde de positie van de laagst geplaatste unieke deelnemer in die leidt tot 
Voordracht voor kwalificatie / uitzending en die tevens niet leidt tot verdringing van een  
rijder voor de Team Pursuit uit de Voordracht voor kwalificatie /uitzending;  
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9. De definitieve aanwijzing voor uitzending naar de Olympische Spelen PyeongChang 

2018 vindt plaats door middel van een uitzendbeslissing van NOC*NSF, indien is voldaan 
aan de Voorwaarden voor deelname en aan de eisen van de ISU, na een Voordracht  
voor kwalificatie / uitzending door de KNSB aan NOC*NSF. 

 

3. Selectieproces 
 

1. De SCL maakt bij het selectieproces gebruik van een Kansenmatrix, opgesteld door 
Ortec Sports op basis van een advies van de Rijksuniversiteit Groningen; 
 

2. De Kansenmatrix wordt berekend op basis van de volgende wedstrijden: 

 De afzondelijke uitslagen van de ISU World Cups uit het seizoen 2016-2017, 
uitgezonderd World Cup 5 Berlijn 27-29 januari 2017, met wegingsfactor één (1);  

 De uitslag van het ISU WK afstanden seizoen 2016-2017 met wegingsfactor twee (2);  

 De afzonderlijke uitslagen van de ISU World Cups in november en december 2017, 
met wegingsfactor twee (2); 

 
3. De Selectievolgorde wordt uiterlijk tien (10) dagen vóór het OKT door de SCL opgesteld 

op grond van de informatie uit de Kansenmatrix en vervolgens besproken met de 
coaches van de Topteams (één coach per team), de Bondscoach en een 
vertegenwoordiger van de Atletenvereniging. Na een toelichting door de SCL kunnen de 
uitgenodigde partijen binnen 24 uur na de bekendmaking van de Selectievolgorde een 
schriftelijke reactie geven aan de SCL, waarop de SCL binnen 48 uur ná die indiening 
schriftelijk zal reageren. Tenslotte wordt uiterlijk één (1) week voor het OKT de 
Selectievolgorde door de Technisch Directeur vastgesteld en gepubliceerd; 

 
4. De Bondscoach maakt uiterlijk tien (10) dagen vóór het OKT de naam bekend voor de 

eerste (1e) startpositie mass start. Daarnaast maakt de Bondscoach uiterlijk tien (10) 
dagen vóór het OKT de drie (3) namen per sekse bekend van de potentiële 
Aanwijsschaatsers voor de Team Pursuit; 
 

5. De ISU maakt uiterlijk op 27 december 2017 het aantal quotaplaatsen voor de 
Olympische Spelen bekend en de SCL stelt op basis van dit besluit het aantal 
Aanwijsschaatsers vast;  

 
6. Na het OKT voorziet de SCL de Selectievolgorde van namen. De SCL baseert zich 

daarbij op de door de ISU gepubliceerde quotaplaatsen, de uitslag van het OKT, de door 
de Bondscoach benoemde schaatser voor de eerste (1e) startpositie mass start en het 
besluit over Aanwijsschaatsers;  

 
7. Bij een ex aequo in 1/1000 sec. kan de SCL een skate-off laten verrijden, indien de 

betrokken rijders nog voor een Voordracht voor kwalificatie / uitzending in aanmerking 
kunnen komen. Indien de SCL besluit een skate-off te laten verrijden zal in overleg met 
betrokken coaches uiterlijk 2 januari 2018  een wedstrijd worden gepland. De skate-off 
dient voor 22 januari 2018 te worden verreden; 

 
8. De Technisch Directeur doet op uiterlijk 2 januari 2018, of zoveel eerder als mogelijk 

tussen 30 december 2017 en 2 januari 2018, de Voordracht voor kwalificatie / uitzending 
aan NOC*NSF. In geval van een skate-off als bedoeld in artikel 4.7 of indien zich 
situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien als 
bedoeld in artikel 6, is dit nog niet de Voordracht voor kwalificatie / uitzending voor alle 
aan NOC*NSF toegewezen ISU quotaplaatsen; 
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9. In het geval van een skate-off als bedoeld in artikel 4.7, of indien zich situaties voordoen 
waarin niet binnen de regelgeving van dit document is voorzien, wordt de Voordracht 
voor kwalificatie / uitzending voor de resterende quotaplaatsen uiterlijk op 23 januari 
2018 gedaan. 

 
 

4. Bezwaar 
 
Indien een schaatser het oneens is met de Voordracht voor kwalificatie / uitzending, kan hij 
dit aanhangig maken bij de geschillencommissie van de KNSB, conform het geldende 
Reglement op de Bondsrechtspraak, (http://www.KNSB.nl/reglementen). 

 
 

5. Onvoorziene omstandigheden 
 
Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn 
voorzien, beslist de SCL na overleg met de betrokken coach(es) en een vertegenwoordiger 
van de Atletenvereniging. 
 

 

Bijlagen 

1. NOC*NSF Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen PyeongChang 2018, 
versie 31 oktober 2016*;  

2. NOC*NSF Sjabloon Normen en Limieten Langebaanschaatsen Olympische Spelen 
PyeongChang 2018 versie 1, 1 november 2016*;  

3. Programma en selectienormen voor deelname OKT 26-30 december 2017; 
4. Qualification system for the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018 – 

International Skating Union – Speed Skating, version 17 May 2016*; 
5a. Format Selectievolgorde dames en Voordracht voor kwalificatie / uitzending. 
5b. Format Selectievolgorde heren en Voordracht voor kwalificatie / uitzending. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*De meest recente en van toepassing zijnde versie wordt gepubliceerd op de website van NOC*NSF 
(www.nocnsf.nl/pyeongchang2018). 

http://www.knsb.nl/reglementen
http://www.nocnsf.nl/pyeongchang2018
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Bijlage 3:  Programma en selectienormen voor deelname aan OKT 26-30 december 2017 
 
 
3.1 Programma: DAMES HEREN 

Dag 1:  1.000m 5.000m 
Dag 2: 3.000m 500m 
Dag 3: 500m 10.000m 
Dag 4: 1.500m 1.000m 
Dag 5: 5.000m 1.500m 

 
 
3.2 Deelname:  
  
 500, 1.000 en 1.500 meter dames/heren (maximaal 20 rijders),  
 achtereenvolgens: 

 Deelnemers en reserve van de ISU WK afstanden seizoen 2016-2017; 

 De beste 12 nog niet geplaatste rijders van het KPN NK Afstanden in 
Heerenveen, 27-29 oktober 2017; 

 De beste nog niet geplaatste rijder van Holland Cup in Alkmaar, 2-3 december 
2017; 

 De beste nog niet geplaatste rijder op grond van VANTAGE (Europese tijden, 
d.d. 11 december 2017); 

 De SCL kan rijder(s) toevoegen om te komen tot het maximale aantal 
deelnemers van 20. 

 
 3.000 meter dames en 5.000 meter heren (maximaal 16 rijders), 

achtereenvolgens: 

 Deelnemers en reserve van de ISU WK afstanden seizoen 2016-2017; 

 De beste 8 nog niet geplaatste rijders van het KPN NK Afstanden in Heerenveen, 
27-29 oktober 2017; 

 De beste nog niet geplaatste rijder van Holland Cup in Alkmaar, 2-3 december 
2017; 

 De beste nog niet geplaatste rijder op grond van VANTAGE (Europese tijden, 
d.d. 11 december 2017); 

 De SCL kan rijder(s) toevoegen om te komen tot het maximale aantal 
deelnemers van 16. 

 
 5.000 meter dames en 10.000 meter heren (maximaal 12 rijders), 

achtereenvolgens: 

 Deelnemers en reserve ISU WK afstanden seizoen 2016-2017; 

 De beste 6 nog niet geplaatste rijders van het KPN NK Afstanden in Heerenveen, 
27-29 oktober 2017; 

 De beste nog niet geplaatste rijder op grond van VANTAGE (Europese tijden, 
d.d. 11 december 2017); 

 De SCL kan rijder(s) toevoegen om te komen tot het maximale aantal 
deelnemers van 12. 
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Bijlage 5a: Format Selectievolgorde dames 

 
 

Selectievolgorde Olympische Spelen PyeongChang 2018 
 
 

DAMES 

Volgorde Afstand Startpositie Schaatser Unieke deelnemer 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
 

Voordracht voor kwalificatie / uitzending 

 

  500m 1.000m 1.500m 3.000m   5.000m mass start    Team Pursuit 

1         1     1   

2         2     2   

3               3   
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Bijlage 5b: Format Selectievolgorde heren 

 

HEREN 

Volgorde Afstand Startpositie Schaatser Unieke deelnemer 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
 
 
 

Voordracht voor kwalificatie / uitzending 

 

  500m 1.000m 1.500m 5.000m   10.000m mass start    Team Pursuit 

1         1     1   

2         2     2   

3               3   

 
 
 


