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Onder de vlag van de FISU (internationale sportkoepel voor studenten) worden om het jaar 
wereldkampioenschappen georganiseerd in tientallen verschillende sporten. Ook 
langebaanschaatsen maakt deel uit van de FISU WK-kalender. 
In 2014 werd WUC Speedskating georganiseerd in Italië en afgelopen jaar vond dit 
evenement plaats in Kazachstan. De Nederlandse ploeg kent een succesvolle historie met al 
veel behaalde medailles. 

 
Dit seizoen vindt het WK schaatsen voor studenten plaats in het Minsk, Wit-Rusland en 
wordt gehouden van 22 – 25 maart 2018. Dit WK is een snel groeiend evenement met sterke 
deelnemers en biedt deelnemers een mooie kans om een internationale wedstrijd te rijden 
op de schitterende baan van Minsk. Er worden ongeveer 120 deelnemers verwacht uit 25 
landen. Voor een indruk van het niveau van de competitie kun je de uitslagen van 2016 hier 

bekijken: http://speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15933 

 

 
De deelnemer dient voltijds student te zijn aan het hoger onderwijs - HBO of Universiteit – of 
minder dan een jaar afgestudeerd aan een van deze onderwijsinstellingen. De deelnemer 
dient op 1 januari 2018 een minimum leeftijd te hebben van 17 en een maximum van 28 jaar. 
 
 
Afstanden 
De onderdelen, waarop gereden zal worden:  
Vrouwen:  500m.  1.000m.  1.500m.  3.000m  5.000 m., team pursuit, mass start en team 
sprint.  
Op de 3 kortste afstanden zijn er 4 startplekken, op de lange afstanden 2 
Mannen:  500m.  1.000m.  1.500m.  5.000m.  10.000 m., team pursuit, mass start en team 
sprint.  
Op de 3 kortste afstanden zijn er 4 startplekken, op de lange afstanden 2 
 
 
Kosten 
De kosten voor deelname dienen door de deelnemer zelf betaald te worden, maar vaak 
ondersteunt de onderwijsinstelling hierbij.  Indien gewenst kan SSN/Topsport (via Jules 
Vereecken) hierin bemiddelen e/o namen doen toekomen van contactpersonen op 
onderwijsinstelling of studenten sportcentrum. De kosten van verblijf bedragen € 70.- per dag 
en per persoon; hiervoor krijg je de overnachting, 3x daags eten, trainingsuren en deelname 
aan de wedstrijd en wordt het vervoer van en naar het vliegveld voor je geregeld. Dit is dus 
exclusief het vervoer naar Minsk en exclusief vereiste visa; tevens dient een bijdrage te 
worden betaald voor de starters en juryleden. 
Mogelijk zullen de kosten van begeleiding opgebracht moeten worden door de deelnemers. 
 
 
Aanmelden 
Geïnteresseerde schaatsers dienen zich voor 31 december 2017 aan te melden bij Jules 
Vereecken (jules.c.p.vereecken@gmail.com). 
Deze en actuele informatie is ook te vinden op: 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/ae5d5f05-f96a-4e8b-b756-
f022f834736f/informatie 

http://speedskatingresults.com/index.php?p=2&e=15933
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/ae5d5f05-f96a-4e8b-b756-f022f834736f/informatie
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/ae5d5f05-f96a-4e8b-b756-f022f834736f/informatie


Selectie 
De Nederlandse selectie zal worden afgevaardigd door SSN TopSport. 
Op basis van aanmelding en resultaten in nationale wedstrijden tot en met 4 februari zal een 
selectie worden gemaakt. Het OKT en de NK sprint / NK Allround zijn hiervoor de 
allerbelangrijkste wedstrijden. Daarnaast zal vooral gekeken worden naar de uitslag van 
Holland Cup 3 het eerste weekend van februari. 

 
Op afstanden tot en met 1500m. gaan de beste 2 aangemelde rijders op het OKT. 
De derde plek wordt vergeven in het NK sprint/NK Allround weekend op basis snelste tijd 
gereden tijd op NK sprint /NK allround. 
Op de 3000m. dames, 5000m. en 10000m. heren gaat de beste aangemelde rijder op het 
OKT. De tweede plek wordt vergeven op het NK Allround. 
 
Plaatsen, die niet worden opgevuld op bovenstaande wedstrijden, worden vergeven tijdens 
Holland Cup 3. De vierde plek op afstanden tot en met 1500m. en de derde plek op de 
3/5/10 km. is een aanwijsplek. Bij de aanwijsplekken zal ook worden gekeken naar 
onderlinge resultaten en medaillekansen op basis van nationale wedstrijden.  De selectie 
voor de mass start, team sprint en ploegenachtervolging worden samengesteld uit de 
deelnemers die deelnemen op de individuele afstanden. 

 
 
Info 
Op de site van de FISU (overkoepelende organisatie van het WUC) is alle informatie te 
vinden over dit WUC speedskating: www.fisu.net   
Ook heeft het WUC een eigen website: www.wucbelarus.by  
Informatie is verkrijgbaar bij Jules Vereecken (jules.c.p.vereecken@gmail.com)  
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