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Inleiding
De Gewestelijke wedstrijden en FryslânCup worden verreden op Thialf en in de Elfstedenhal. Dit document
behandeld de Gewestelijke wedstrijden en de FryslânCup wedstrijden die op Thialf gereden worden.
Informatie over de (gewestelijke/fryslânCup) wedstrijden die in de Elfstedenhal verreden worden kunt u
terecht op de site van de baancommissie Elfstedenhal.
Afgelopen seizoen is door Covid-19 geheel in het water gevallen. Vorig jaar waren we als Baancommissie
Thialf van plan om een aantal wijzigingen door te voeren wat betreft de inschrijfprocedure. Deze wijzigingen
zullen komend seizoen in werking gaan. Het betreft de inschrijfprocedure voor de gewestelijke wedstrijden.
Lees a.u.b goed de inschrijfprocedure hiervoor door!!

Wedstrijden
Zowel de Gewestelijke wedstrijden als de FryslânCup worden op maandagavond van 18:30 tot 22:00
verreden. Bij de Gewestelijke wedstrijden wordt er per wedstrijd gewisseld met de categorieën die op een
wedstrijdavond kunnen rijden. De FryslânCup zijn wedstrijden voor de pupillen en de C/B junioren. Deze
wedstrijdavond wordt, mits er ruimte is, aangevuld met de categorieën A junioren en ouder. Onder het
kopje Kalender staan de combinaties van de categorieën per wedstrijdavond.

Gewestelijke Wedstrijden
Deze wedstrijden zijn toegankelijk voor rijders met een geldige KNSB (dag)licentie en die een
trainingsabonnement hebben voor Thialf of Leeuwarden. Komend seizoen wordt hier tijdens de
inschrijfprocedure extra op gelet. Heb je geen geldig trainingsabonnement voor Thialf of Leeuwarden, dan
kan er niet tegen het reguliere tarief ingeschreven worden! Mocht er ruimte zijn, dan zal voor een
toevoeging het tarief voor externe rijders (€27,40) gehanteerd worden.

Inschrijfprocedure Gewestelijke Wedstrijden
Gezien de drukte die het inschrijven de afgelopen seizoenen met zich meebracht, hebben we voor komend
seizoen een nieuwe procedure bedacht. De wedstrijd wordt verdeeld in 3 verschillende categorie blokken.
De categorie in blok 1 krijgt als eerste 3 weken voor de start van de wedstrijd de ruimte in te schrijven. Deze
inschrijving staat een week lang open voor alleen deze categorie en er zit op dat moment geen limiet op qua
aantallen.
Na een week wordt gekeken naar de inschrijving en worden de kwartetten aangevuld. Dan wordt er wel een
max aantal ingesteld, die voor de rest van de inschrijving geldt.
De categorie in blok 2 kan 2 weken voor de start van de wedstrijd inschrijven. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen van blok 1, worden hier limieten aan het aantal deelnemers gesteld.
De inschrijving wordt voor blok 3 alleen opengezet wanneer er in de laatste week nog ruimte blijkt te zijn.
Het kan in de praktijk voorkomen dat blok 3 niet in kan schrijven wanneer er geen ruimte meer is na de
inschrijvingen van blok 1 & 2. De verdeling van de blokken gebeurt afwisselend zodat elke categorie de een
of meerdere keren in kan schrijven als blok 1. Via deze weg willen we iedereen in de specifieke categorie de
gelegenheid geven om in te schrijven, zonder dat het inschrijven een wedstrijd wordt en de wedstrijd na 10
minuten al vol zit. Let op: dit geldt alleen voor de categorie in blok 1! Hieronder volgen de momenten
waarop de inschrijving opengaat per blok.
Blok 1:

zaterdagavond 18:00, 3 weken voor de wedstrijd

Blok 2:

zaterdagavond 18:00, 2 weken voor de wedstrijd

Blok 3:

mits er ruimte is, zaterdagavond 18:00, 1 week voor de wedstrijd
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Voorbeeld inschrijving:
De gewestelijke wedstrijd van 06-12-2021. Hierbij zal de zaterdag 3 weken voor de start van de wedstrijd (13
november 18:00) de inschrijving opengaan voor de oudste pupillen. Deze categorie kan onbeperkt
inschrijven voor de afstandscombinaties 300-500 of 100-700. Na een week wordt er gekeken hoeveel
inschrijvingen er zijn en worden de kwartetten aangevuld zodat er een maximumaantal komt te staan.
Vervolgens gaat op 20 november 18:00 de inschrijving voor de A-junioren en ouder open. Afhankelijk van de
hoeveelheid inschrijvingen bij de oudste pupillen, worden er een maximum gezet op de afstandscombinaties
500-1000, 500-1500 en de 3000 .
Mocht een week later (27 november 18:00) blijken dat de inschrijving niet vol is, dan gaan de
afstandscombinaties 500-1000 & 500-1500 ook open voor de Junioren C en B en voor alleen de junioren B
ook de 3000m. De junioren C/B worden in de wedstrijd van de A junioren en ouder ingedeeld en krijgen
geen aparte startlijsten.

Fryslân Cup
Ook dit seizoen gaan we in samenwerking met de BC-11steden de Fryslân cup organiseren. Deze wedstrijden
voor pupillen en voor de junioren C/B. Dit jaar gaan we 10 wedstrijden organiseren die meetellen als
competitie. Hierbij worden er 5 wedstrijden in de 11-stedenhal verreden en 5 wedstrijden in Thialf.
Ten opzichte van 2 seizoen geleden zijn er een aantal wijzigingen.
•
•
•
•

Door te weinig animo in seizoen 2019-2020, komt de 3000m bij de Junioren B Heren te vervallen.
Hier komt de afstandscombinatie 500/1000m voor terug.
De supersprint voor de C/B junioren komt te vervallen. Hiervoor komt de afstandscombinatie 500500m terug.
Dit seizoen hebben we 2 finalewedstrijden. Dit zijn de 9de en 10e wedstrijd. De 9de wedstrijd wordt in
de Elfstedenhal verreden en de 10e wedstrijden op Thialf.
De inschrijving voor de junioren C/B zal niet meer per afstand zijn maar voor afstandscombinaties
met 2 afstanden. De volgende combinaties zijn mogelijk:
o 500-500
o 500-1000
o 500-1500

Op deze wedstrijd avonden worden er voor de categorieën verschillende afstanden/afstandscombinaties
aangeboden. Na elke wedstrijd worden er op basis van de uitslag punten toegekend. Voor de finale worden
er per afstandscombinatie/afstand een top 16 of 24 uitgenodigd. De uitnodigingen worden bepaald op basis
van de stand in de competitie. Sinds de komst van de Fryslân Cup worden er geen traditionele
baankampioenschappen meer verreden. Meer informatie over de Fryslân Cup is hier te vinden.
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Kalender
De kalender voor de gewestelijke wedstrijden voor komend seizoen ziet er als volgt uit:

Datum

maandag 11
oktober 2021

maandag 1
november
2021

maandag 29
november
2021

maandag 6
december
2021

maandag 3
januari 2022

maandag 17
januari 2022

maandag 24
januari 2022

maandag 31
januari 2022

maandag 7
maart 2022

Info

Gewestelijke
wedstrijd

FryslanCup/ge
westelijke
wedstrijd

FryslanCup/ge
westelijke
wedstrijd

Gewestelijke
wedstrijd

FryslanCup/ge
westelijke
wedstrijd

Gewestelijke
wedstrijd

Gewestelijke
wedstrijd

FryslanCup/ge
westelijke
wedstrijd

FryslanCup
finale

Categorie
Jongste
pupillen
Oudste
pupillen
Junioren A en
ouder

Afstandscombinaties

Extra

100-300

Open vanaf 18-09-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)

100-500

300-500

500-1000

500-1500

3000

Junioren C (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Open vanaf 09-10-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel.

Junioren B (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Open vanaf 09-10-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel.

500-1000

500-1500

Een week later open. Ruimte opvullen

Junioren A en
ouder
Jongste
pupillen (FC)
Oudste
pupillen (FC)

pure sprint

Open vanaf 18-09-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)
5000

Een week later open. Ruimte opvullen. (blok 2)

Open vanaf 06-11-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel.

300-300

Open vanaf 06-11-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel.

300-500

Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)

Junioren C/B
Junioren A en
ouder
Oudste
pupillen

500-1000

500-1500

500-1000

500-1500

100-500

100-1000

Junioren C

500-1000

500-1500

Junioren B

500-1000

500-1500

3000

Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)

Junioren A en
ouder

500-1000

500-1500

3000

Een week later open. Ruimte opvullen. (blok 2)

Junioren C (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Open vanaf 11-12-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel

Junioren B (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Open vanaf 11-12-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel

pure sprint

500-1000

500-1500

Een week later open. Ruimte opvullen

100-300

100-500

Open vanaf 25-12-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)

Junioren C

supersprint

500-1000

Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)

Junioren B

supersprint

500-1000

Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)

Junioren A en
ouder

pure sprint

500-1000

500-1500

Een week later open. Ruimte opvullen. (blok 2)

Junioren C

supersprint

500-1000

500-1500

Open vanaf 01-01-2022. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)

Junioren B

supersprint

500-1000

500-1500

3000

Open vanaf 01-01-2022. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)

500-1000

500-1500

3000

5000

Een week later open. Ruimte opvullen. (blok 2)

Junioren A en
ouder
Jongste
pupillen

Junioren A en
ouder
Jongste
pupillen (FC)
Oudste
pupillen (FC)
Junioren C/B
Junioren A en
ouder

Een week later open. Ruimte opvullen.
Open vanaf 13-11-2021. Geen max in de 1ste week, daarna wel. (blok 1)
Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)

Open vanaf 08-01-2022. Geen max in de 1ste week, daarna wel

300-300

Open vanaf 08-01-2022. Geen max in de 1ste week, daarna wel

300-500
500-1000

500-1500

500-1000

500-1500

Inschrijving gaat alleen open in de laatste week, wanneer er ruimte is. (blok 3)
Een week later open. Ruimte opvullen

Junioren C (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Op uitnodiging.

Junioren B (FC) 500-500

500-1000

500-1500

Op uitnodiging.

Junioren A en
ouder

500-1500

3000

Ruimte opvullen.
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500-1000

Inschrijfgeld
Wat betreft het inschrijfgeld voor gewestelijke/fryslâncup wedstrijden is er besloten om het tarief t.o.v.
seizoen 2019-2020 met €2,- te verhogen. Tevens wordt het inschrijfgeld voor het rijden van een lange
afstand (3000 en 5000m) met €2,- verhoogd.
•
•
•
•
•
•
•

Pupillen:
Junioren C/B:
Junioren C/B 3000m:
Junioren A en ouder:
Junioren A en ouder 3000m
Junioren A en ouder 5000m
Externe rijden/rijders zonder baankaart
*) +0,40 voor de betalingsprovider

€ 8,-*
€ 10,-*
€ 12,- *
€ 12,-*
€ 14,- *
€ 14,-*
€ 27,-*

Online inschrijven
Het inschrijven van gewestelijke en kan gedaan worden via https://inschrijven.schaatsen.nl . Wanneer u op
de inschrijfpagina bent, kiest u vervolgens bij `Alle disciplines` voor Langebaan. Daarna bij `alle banen` voor
Heerenveen.

Er volgt een op datum gefilterde lijst waarin alle langebaanwedstrijden die op Thialf Heerenveen worden
georganiseerd. Om de details van de wedstrijd waarvoor u zichzelf of iemand anders in wilt schrijven te
bekijken, klikt u op de naam van de wedstrijd. Hier vindt u de details en extra informatie van deze wedstrijd.

Via de tab `inschrijven` (rode pijl in het plaatje hierboven) kunt u het relatienummer invoeren van de
persoon die ingeschreven wil worden. Hierna komt u op het scherm waar u de afstandscombinatie kan
kiezen. Let op! Wanneer de inschrijving nog niet open is, kunt u, na het selecteren van een
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afstandscombinatie, niet op de knop ‘inschrijven’ klikken. Deze wordt pas geactiveerd wanneer de
inschrijving is geopend.
Na de betaling ontvangt de ingeschreven persoon (email die gekoppeld is aan het ingevoerde
relatienummer) een email met daarin de bevestiging van de inschrijving. Mocht u iemand anders inschrijven,
dan kunt u de tab ‘deelnemers’ kiezen en kijken of de desbetreffende persoon bij de afstandscombinatie
staat. Staat deze persoon aangegeven geel gearceerd, dan betekent dit dat de betaling niet correct is
gegaan. De persoon is dan niet ingeschreven voor de wedstrijd. Mocht u problemen met de betaling
ondervinden, dan kunt u een mail sturen naar info@bcthialf.nl
Bewaar de email waarmee de inschrijving is bevestigd goed! Dit is het bewijs van inschrijving en hiermee kan
de desbetreffende persoon zich ook afmelden.
We gaan dit jaar bij de inschrijving controleren rijders/rijdsters wel in het bezit zijn van een geldig
trainingsabonnement op Thialf of de Elfstedenhal. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kan er niet
ingeschreven worden. Controleer dus goed het trainingsabonnement!

Afmelden
Afmelden voor een wedstrijd is nooit leuk, maar mocht het helaas nodig zijn, zorg er dan voor dat dit op tijd
wordt gedaan. Iedereen wil graag een tegenstander hebben tijdens de wedstrijd. Er kan tot 2 uur voor
aanvang van de wedstrijd worden afgemeld. Dit betekent dat men zich voor een gewestelijke wedstrijd op
maandag tot 16:30 uur. Dit geldt ook voor de categorieën die later op de avond in actie komen. De lotingen
worden nl aan het begin van de wedstrijdavond gedaan.
Afmeldingen kunnen eenvoudig gedaan te worden via een afmeldlink. Deze is te vinden in de bevestigingsemail die is ontvangen na het inschrijven van de wedstrijd. Een email sturen naar de organisatie is geen
garantie dat de afmelding ook daadwerkelijk op tijd wordt doorgevoerd. Gebruik dus a.u.b. de afmeldlink!!

Reservelijsten
Er wordt geen gebruik gemaakt van reservelijsten. De inschrijving voor een wedstrijd blijft tot 1,5 uur voor
de start van de wedstrijd open staan. Elke afmelding die gedaan wordt, geeft direct weer de mogelijkheid
voor een inschrijving. Mocht een wedstrijd vol zitten, dan kan het zijn dat regelmatig kijken bij de inschrijving
loont. De ervaring leert dat bij bijv. ziekte men zich vrij laat afmeldt.
Aan de hand van het tijdschema kunnen er in de laatste week van een wedstrijd nog een paar plekken
vrijkomen. Mocht dit gebeuren, dan worden het maximumaantal van de desbetreffende combinatie
aangepast bij de inschrijving.

Tenslotte
Onderstaande "regels" gelden net als voorgaande seizoenen:
•

•

•

Gewestelijke wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen die een geldige KNSB-licentie heeft, een
abonnement heeft op Heerenveen óf Leeuwarden en lid is van een (gast) schaatstrainingsclub die
onder verantwoordelijkheid vallen van BCT EN BC 11s.
Wedstrijden worden vanaf 3 weken voor de start van de wedstrijd op zaterdagavond om 18:00
opengezet via inschrijven.schaatsen.nl (zie kopje inschrijfprocedure gewestelijke wedstrijden &
inschrijfprocedure FryslânCup)
Er wordt, met uitzondering van blok 1 in week 1, een maximumaantal rijders (totaal) per wedstrijd
en per afstandscombinatie ingevoerd.
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•
•
•
•
•
•
•
•

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 via de email
ontvangen heeft na de betaling van de inschrijving.
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
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