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Clubkampioenschappen IJCE 2022-2023 

Informatie voor ouders van pupillen / nieuwe deelnemers jeugd 

Beste ouders en/of deelnemers aan de clubkampioenschappen, 

Dit is voor veel van jullie een eerste kennismaking met het schaatsen van een wedstrijd. Bij de 

organisatie van een schaatswedstrijd komt best veel kijken en als nieuwe ouder is het vaak lastig te 

zien wat dat betekent voor jezelf en voor je kind. In deze brief vind je alles wat je moet weten om 

goed beslagen ten ijs te komen tijdens de clubkampioenschappen.   

Wanneer zijn de clubkampioenschappen? 

 De clubkampioenschappen voor de jeugd zijn op zaterdagavond 14 januari. De wedstrijd 

start om 18.15 uur met de eerste rit. We starten met de jongste kinderen, wees graag 

uiterlijk 17.55 aanwezig, vraag evt. aan de coach hoe laat hij/zij uw kind verwacht. 

Welke afstanden rijdt mijn kind? 

 De afstand die uw kind rijdt hangt af van zijn/haar categorie en daarmee van de leeftijd van 

uw kind. 

 

Categorie Afstanden 

Pupil F 100, 100 

Pupil E 

 

100, 300  

Pupil C, D 

 

300, 500 

Pupil A, B 500, 700 

Junioren A, B, C 500, 1000 

 

Hoe laat moet mijn kind rijden? 

 De exacte tijd van de ritten wordt pas kort voor de wedstrijd bekend gemaakt. Wanneer uw 

kind bij de pupillen E of F rijdt, zal hij/zij waarschijnlijk in de eerste rit rijden, er wordt gestart 

met de 100 meter. Reken erop dat uw kind dan om 18.10 klaar moet zijn om het ijs op te 

gaan. 

Het schema van de wedstrijd wordt vlak voor aanvang opgehangen op het raam van de jurytoren. De 

coaches krijgen dit schema ook. Ouders maken vaak een foto van het schema om het ritnummer van 

hun kind bij de hand te hebben. De startlijsten en schema komen ook beschikbaar via de Sportity 

app, www.sportity.com/app, logincode voor Eindhoven: BAAN-EVN 

Toelichting: Een schaatswedstijd wordt voorbereid in de uren voorafgaand aan de wedstrijd. De 

organisatie kan zo rekening houden met eventuele afmeldingen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

rijders tegen een gelijkwaardige tegenstander rijden. De tijden zijn afhankelijk van het aantal 

deelnemers per afstand en zijn dus niet van tevoren exact bekend. Daarnaast kan er afhankelijk van 

de weersomstandigheden voor gekozen worden om vaker of minder vaak te dweilen. Alle rijders 

worden dan ook ruim voor aanvang van de wedstrijd verwacht.  



2 

 

Hoe weten mijn kind (en ik) hoe een wedstrijd werkt? 

Bij deze wedstijd is één van de coaches aanwezig om de kinderen uit te leggen hoe laat ze het ijs op 

moeten, waar ze moeten staan om te starten etc. U kunt bij de trainer vragen wie als coach van uw 

kind aanwezig is tijdens deze wedstrijd.   

Aarzel als ouder niet om de coach aan te spreken bij vragen of onduidelijkheden! 

Tijdens de wedstrijden is de coach aanwezig op het ijs om de kinderen die op dat moment rijden 

instructies te geven, bijvoorbeeld bij het starten. 

Wanneer uw kind meegedaan heeft aan de supersprint eerder dit jaar dan heeft hij/zij al wat 

wedstrijdervaring. Is dit de eerste wedstrijd van uw kind? Geef dit dan vooraf even door aan de 

coach en trainer, zij zullen uw kind dan begeleiden. 

Hoe laat en waar vind de prijsuitreiking plaats? 

De uitreiking van de medailles vindt plaats op de zaterdagavond zo snel mogelijk na afloop van de 

laatste ritten van de betreffende categorie. De exacte tijd is niet van tevoren bekend omdat deze 

afhangt van het wedstijdschema.  

De uitreiking van de medailles is bij het podium naast de jurytoren of binnen in de ruimte naast ‘De 

doorloper’. 

Indeling leeftijdscategorieën seizoen 2022-2023 

Voor langebaan-, marathon-, en shorttrackwedstrijden wordt de wedstrijdcategorie bepaald op basis 

van je leeftijd. Daarvoor is de datum 1 juli belangrijk. 

Om tot de juiste wedstrijdcategorie te komen stel je jezelf de vraag: Hoe oud was de sporter op 30 

juni 2022?   

Leeftijd  Categorie  Geboren tussen   

tm 7 Pupillen F 1-7-2014 en later 

8 Pupillen E 1-7-2013 30-6-2014 

9 Pupillen D 1-7-2012 30-6-2013 

10 Pupillen C 1-7-2011 30-6-2012 

11 Pupillen B 1-7-2010 30-6-2011 

12 Pupillen A 1-7-2009 30-6-2010 

13 tm 14 Junioren C 1-7-2007 30-6-2009 

15 tm 16 Junioren B 1-7-2005 30-6-2007 

17 tm 18 Junioren A 1-7-2003 30-6-2005 

 

Bron: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdcategorieen/  
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Informatie en      aan/afmelden clubkampioenschappen 2022-2023 

De informatie over de clubkampioenschappen vind je ook op de website van IJCE:  

https://www.ijce.nl/nl/evenement/clubkampioenschappen-langebaan-2023 

 

Via deze website kun je je aanmelden, de aanmelding is geopend tot donderdag 12 januari 20.00 uur. 

 

Afmelden 

Kun je toch niet meedoen? Meld je dan af via dezelfde website. Afmeldingen worden verwerkt tot 

zaterdag 12.00 uur. Wanneer je je afmeldt dan laat je je mede-schaatsers niet ‘alleen’ schaatsen. 

Daarnaast is het voor een goede organisatie van de wedstrijd van belang te weten welke rijders er 

niet zijn. 
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Aanvullende informatie wedstrijd rijden  

 

De wedstrijd zelf 

Het echte werk gaat beginnen: wedstrijd rijden. Zorg dat je op tijd aanwezig bent (tenminste een half uur voor 

aanvangstijd van de wedstrijd) om je om te kleden, om een warming-up te toen en om te weten op welk tijdstip 
je moet rijden. In het IJssportcentrum in Eindhoven bevinden de kleedkamers zich helemaal achter in het 

gebouw, vlak bij de jurytoren. De aanvangstijden van de langebaanwedstrijden worden bekend gemaakt op het 

wedstrijdschema. Dit schema wordt vlak voor de wedstrijden gepubliceerd op het prikbord bij de kleedkamers. 

De indeling van dit schema wordt bepaald op basis van je beste seizoentijd en loting. 

Bij een langebaan wedstrijd is het ook verplicht om een wedstrijdbandje te dragen om je rechterarm. Een setje 

wedstrijdbandjes bestaat uit vier kleuren (wit, rood, geel en blauw). Bij de clubkampioenschappen hoef je zelf 

geen bandje aan te  schaffen. Je moet wel onthouden welke kleur bandje je moet dragen, dat staat op de startlijst. 

Elke deelnemer in een wedstrijd heeft een andere kleur bandje om en daarmee is het voor de jury en de 

tijdwaarneming duidelijk wie je bent. De kleur van het wedstrijdbandje is afhankelijk van of je start in de 

binnen- of buitenbaan en of je in het eerste of tweede koppel van het kwartet start. Bij een kwartetstart start je in 

twee koppels. Het eerste koppel heeft de bandjes: wit in de binnenbaan en rood in de buitenbaan. Bij het tweede 

koppel start het geel aan de binnenbaan en het blauw aan de buitenbaan.  

Vlak voor dat je je wedstrijd begint mag je de baan op om in te rijden. Vervolgens moet je je op tijd bij de start 

van je afstand zijn voordat je wedstrijdrit begint. Let op bij langebaanwedstrijden: de start van elke afstand is op 

een andere plek op de ijsbaan. Vlak bij de start staat iemand van de organisatie bij een bankje aan de binnenkant 

van de baan. Je moet je bij die persoon melden. Als je nog niet zo goed weet hoe het werkt, zeg dat dan even 

tegen de persoon bij het bankje. Die kan je helpen. Bij het bankje doe je ook je laatste kleding uit. 

Vervolgens roept de starter je naar de start. 

Vanaf dit punt is het de schaatser alleen tegen de klok (en tegen de tegenstander). Vooral de eerste keren is het 

starten best spannend. Dat is normaal en hebben alle wedstrijdrijders (gehad). Als het startschot heeft geklonken 

is de spanning weg en ga je voor een mooi resultaat. 

Bron: https://www.ijce.nl/inhoud/wedstrijdrijden 

 

 

 


