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Inleiding 
De recordwedstrijden zijn de afgelopen seizoenen een succes geweest. Ook het seizoen 2021-2022 

organiseert BC Thialf weer een 9-tal recordwedstrijden. De BC Thialf en haar juryleden zijn allemaal 

vrijwilligers die deze wedstrijden organiseren. Deze “huisregels” hebben we in het leven geroepen 

om voor iedereen duidelijkheid te verschaffen over de inschrijfprocedure van de recordwedstrijden.  

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen via de e-mail. Houdt er 

rekening mee dat het voor kan komen dat hier een aantal dagen overheen gaan. Tevens verwachten 

we op en rond de baan maar ook bij de inhoud van mailtjes om elkaar met respect te behandelen. 

Ten opzichte van vorige seizoenen zal er niet veel veranderen qua huisregels. Wel willen we als BC-

Thialf vragen om deze huisregels door te lezen alvorens vragen te stellen via de e-mail.  

 

Kalender 
De kalender voor komend seizoen ziet er als volgt uit: 

 

 

Afstandscombinaties 
Het indelen van de losse afstandscombinaties blijven we ook dit seizoen hanteren. Hiermee blijft de 

keuze om een afstandscombinatie met 1 afstand te rijden of om een afstandscombinatie met 2 

afstanden te rijden. Let op: het is niet mogelijk om in te schrijven voor meerdere 

afstandscombinaties! Voorbeeld: Wanneer er ingeschreven is voor de afstandscombinatie 500, kan 

een rijder niet nog inschrijven voor de afstandscombinatie 1500. Voor het rijden van een 500 & 

1500m moet er dan gekozen worden voor de afstandscombinatie 500-1500. 

De afstandscombinaties zien er als volgt uit: 

• 500 

• 500-1000 

• 1000 

• 500-1500 

• 1500 

• 500-3000 

• 3000 

  



Inschrijfgeld 
Voor het seizoen 2021-2022 zijn we helaas genoodzaakt om de tarieven te verhogen. Het rijden van 1 

afstand op de avond kost €18,- (lange afstand €23,50). Het rijden van 2 afstanden op de avond kost 

€31,- voor de 500/1000 en 500/1500. Voor de 500/3000 combinatie wordt dit € 33,-. (+0,40 voor de 

betalingsprovider). 

Hiermee zien de afstandscombinaties en inschrijfgeld er als volgt uit: 

• 500  € 18,- * 

• 500-1000 € 31,- * 

• 1000  € 18,- * 

• 500-1500 € 31,- * 

• 1500  € 18,- * 

• 500-3000 € 33,- * 

• 3000  € 23,50 * 

*) +0,40 voor de betalingsprovider 

 

Limiettijden 
De limiettijden blijven in seizoen 2021-2022 gehanteerd. Ten opzichte van seizoen 2019-2020 wordt 

alleen de limiettijd op de 3000m versoepeld. 

Tijdens het inschrijven wordt er gekeken of er in het huidige seizoen al een tijd is gereden. Mocht dit 

het geval zijn, dan wordt de limiettijd vergeleken met de seizoentijd. Mocht deze afstand nog niet 

gereden zijn dit seizoen, dan wordt er gekeken naar de seizoentijd van vorig seizoen. Een persoonlijk 

record geldt dus in de bovenstaande situatie niet als referentie voor een limiettijd! Deze volgorde 

ligt vast in het inschrijfsysteem van de KNSB en is dus vanuit de Baancommissie niet aanpasbaar. 

Hiermee zien de limiettijden er als volgt uit: 

• 500: 50:00 

• 1000: 1:45:00 

• 1500: 2:30:00 

• 3000: 5:00:00  

 

Inschrijving vanaf oudste pupillen 
Er kan ingeschreven worden voor een recordwedstrijd vanaf categorie "oudste pupillen" (pupillen B 

en pupillen A), mits er aan de limiettijd is voldaan.  

De wisseling van categorieën neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Net zoals afgelopen seizoen worden 

ook dit seizoen alle categorieën voor een afstand tegen elkaar geloot. Dit gebeurt op seizoentijden 

(dit jaar, vorig jaar) en vervolgens op persoonlijk record.  

 

Inschrijven in verschillende tijdsloten 
Het inschrijven voor een afstandscombinatie bij de recordwedstrijden gebeurt in verschillende 

tijdsloten. Dit is nodig vanwege de hoeveelheid verkeer dat de server van de KNSB kan verwerken. 



Dit betekent dat de inschrijving voor een afstandscombinatie op een specifiek moment opengaat. 

Hiermee hopen we een betere verdeling te krijgen.  

De tijden per afstandscombinatie ziet er als volgt uit: 

• 500/1000: 16:00 

• 500/1500: 17:00 

• 500/3000: 18:00 

• 500:   18:30 

• 1000:  18:30 

• 1500:  19:00 

• 3000:  19:00 

N.B Het is overigens niet mogelijk om van een afstandscombinatie te wisselen. Wanneer een rijder 

ingeschreven is voor een afstandscombinatie dan staat deze vast. Wanneer een rijder toch een 

andere afstandscombinatie wil kiezen, dan zal deze zich eerst af moeten melden via de link in de e-

mail bevestiging voor de reeds gekozen afstandscombinatie en zich vervolgens opnieuw in moeten 

schrijven voor de gewenste afstandscombinatie. Hierbij vindt geen restitutie van het inschrijfgeld 

plaats. 

 

Tenslotte 
Onderstaande "regels" gelden net als andere seizoenen: 

• Recordwedstrijden zijn open wedstrijden en toegankelijk voor iedereen met een KNSB-

licentie. 

• Wedstrijden worden 3 weken van tevoren opengezet via inschrijven.schaatsen.nl. 

• Er wordt een maximumaantal rijders (totaal) per wedstrijd en per afstandscombinatie 

ingevoerd. 

• Een week voor de start van de wedstrijd wordt er gekeken naar het verloop van de 

inschrijvingen. 

• Mocht er a.d.h.v. het concept tijdschema nog ruimte zijn, dan worden de max aantallen per 

afstandscombinaties aangepast. 

• Bij een afmelding komt er automatisch een nieuwe plek vrij voor die afstandscombinatie 

• Er zijn GEEN reservelijsten. 

• De inschrijving sluit 1,5 uur voor de start van de wedstrijd. 

• Afmelden voor een wedstrijd kan tot 2 uur van tevoren via de INSCHRIJFLINK die men 

ontvangen heeft na het inschrijven. 

• Inschrijvingen zijn NIET overdraagbaar naar andere schaatsers. 

• Bij een afmelding vindt er GEEN restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

• Een inschrijving is pas volledig wanneer er betaald is, en er een inschrijf bevestiging hiervan 

via de email ontvangen is. 

• Bijschrijven op de wedstrijdavond is NIET mogelijk. 


