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Nederlandse Kampioenschappen 
Senioren 

 
In het seizoen 2018/2019 wordt een Nederlands Kampioenschap voor 
senioren verreden. Voor het Nederlands Kampioenschap voor Dames en Heren Senioren kunnen zich 
ook Junioren A, Junioren B en Junioren C2 kwalificeren. Junioren die deelnemen aan het NK 
Senioren, mogen ook aan het NK Junioren deelnemen. 
 

 Datum Plaats 

Nederlandse Kampioenschappen Senioren 5-6 januari 2019 Heerenveen 

 
Aantallen deelnemers individueel 
 
De aantallen deelnemers per categorie voor het NK Senioren 2019 staan in onderstaande tabel 
aangegeven. Afhankelijk van het prestatieniveau binnen de betreffende categorie kan het 
Sectiebestuur besluiten van genoemde aantallen af te wijken.  
 

Categorie Aantal Deelnemers 

Heren Senioren (inclusief Junioren A)  25 

Dames Senioren (inclusief Junioren A)  14 

 
Alle geselecteerde rijders ontvangen per e-mail een uitnodiging. Geselecteerde deelnemers dienen 
hun deelname nog wel te bevestigen, de wijze waarop zal in de uitnodiging worden aangegeven. 
 
Deelname voor het NK senioren in stappen: 

1. Als eerste worden de leden van de NTS (6 dames, 7 heren) geplaatst. 
2. Vervolgens worden de rijders toegelaten die voor ISU World Cups in dit seizoen zijn 

geselecteerd. 
3. Hierna worden rijders vanuit het tussenklassement van de KNSB-Cup toegevoegd waarbij alle 

voorafgaand aan het NK gereden KNSB-Cup meetellen. Bij de heren zijn dit de beste 12 en bij 
de dames de beste 4 van dit tussenklassement. Dit tussen- klassement betreft een 
geschoonde lijst met Senioren, Junioren A, Junioren B en Junioren C2. Tevens moeten de 
rijders voldaan hebben aan één van de voor dit seizoen geldende limiettijden voor de KNSB-
Cup. 
 

500 m  1000 m 
Heren Senioren  47.00  1.37.00 
Heren Junior A, B en C2 49.00  1.42.00 
Dames senioren  50.00  1.46.00 
Dames Junior A, B en C2 52.00  1.50.00 
 
 

4. Hierna worden rijders vanuit het tussenklassement van de KNSB-Cup toegevoegd totdat het 
maximum aantal rijders, minus 2 (dames) en 4 (heren) is bereikt. Dit tussenklassement betreft 
een geschoonde lijst met Senioren, Junioren A, Junioren B en Junioren C2. 
Hierbij komen alleen de rijders en rijdsters die ten minste een voorgeschreven aantal 
wedstrijden van de KNSB-Cup hebben gereden, in aanmerking voor deelname aan het 
Nederlands Kampioenschap: 
 

• Indien er voorafgaand aan het NK in totaal 3 KNSB-Cup wedstrijden gehouden zijn, moet 
men ten minste 2 wedstrijden gereden hebben.  
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• Indien er voorafgaand aan het NK in totaal 4 of 5 KNSB-Cup 
wedstrijden gehouden zijn, moet men ten minste 3 wedstrijden 
gereden hebben. 

• Indien er voorafgaand aan het NK in totaal 6 of 7 KNSB-Cup 
wedstrijden gehouden zijn, moet men ten minste 4 wedstrijden 
gereden hebben. 

 
Tevens moeten de rijders voldaan hebben aan één van de voor dit seizoen geldende 

 limiettijden voor de KNSB-Cup, deze staan bij stap 3 vermeld. 
 

5. Via de Time Trial kunnen de overige rijders in de categorie Senioren t/m Junioren C2, mits 
voldaan aan één van de KNSB-Cup limiettijden (deze staan vermeld bij stap 3) zich plaatsen 
voor het NK-senioren. 
De nummer 1 en 2 bij de dames, en de nummer 1 t/m 4 bij de heren op basis van de uitslag 
van de Time Trial, plaatsen zich rechtstreeks voor het NK Senioren. 
De Time Trial bestaat uit een tijdrit over 7 ronden met vliegende start. 
Rijders die deel willen nemen aan de Time Trial kunnen dit via hun vereniging uiterlijk 16 
december 2018 per mail (wedstrijdzakenSBST@knsb.nl) kenbaar maken aan het 
Sectiebestuur.  

 
Indien rijders die zich via de eerste 4 stappen hebben geplaatst zich afmelden voor het NK, 
dan worden die vrijgekomen plaatsen aangevuld gelijk aan het aantal afmeldingen. Deze 
deelnemers selecteren zich via de Time Trial voor de NK Senioren. De locatie en de datum 
van de Time Trial worden in een later stadium bekend gemaakt. 
 
 

 
Aflossing NK Senioren 
Voor Senioren is er geen Nederlands Kampioenschap aflossing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
Utrecht, Sippy Tigchelaar 
6 september 2018 Voorzitter Sectiebestuur shorttrack 
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