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1. Wedstrijden 
  

Er zijn allerlei soorten wedstrijden op allerlei niveaus:  

- Clubwedstrijden  

- Interclubwedstrijden  

- KNSB wedstrijden  

 

Een overzicht hiervan met de data vindt je op de IJCE website via deze link of via: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1. Clubwedstrijden  
- IJCE clubkampioenschappen langebaan  

- IJCE clubmarathon  

- Onderlinge wedstrijden langebaan (LB) en shorttrack (ST)  

Deze wedstrijden zijn voor alle leeftijdscategorieën.  

De data staan op de IJCE website via deze link of via: 

 

  

http://ijce.nl/web/node/356
http://ijce.nl/web/node/356
http://www.ijce.nl/web/node/5
http://www.ijce.nl/web/node/5
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1.2. Interclubwedstrijden  
Voor deze wedstrijden ontvangt IJCE een officiële uitnodiging van andere 
schaatsverenigingen. Iedere interclubwedstrijd is voor bepaalde leeftijdscategorieën. 
Bijv. de Forderkreis Pokal in Grefrath (Dld) is voor pupillen A, B, C en D.  

De TC/Jeugdcie maakt een selectie uit deze wedstrijden, info en data volgen gedurende 
het seizoen. 

 

INTERCLUB   

Datum volgt Gerard Ettes trofee toernooi, Hoorn Pupillen A,B,C - 5j/5m 

17-dec-16 Paul Schoemaker Memorial tournament In Deventer Junioren 

Datum volgt Int Pupillentoernooi Deventer Pupillen 

Datum volgt Forderkreis Pokal Grefrath Pupillen 

Datum volgt Pupillentoernooi IJCE Pupillen 

Datum volgt Theo de Wals trofee, Twente, Enschede Pupillen 

Datum volgt AIJC Interclub Toernooi, Alkmaar Pupillen+Junioren 

Datum volgt Stedentoernooi Nijmegen Junioren + neo 

  

Deze (komen te) staan op de IJCE website in de Wedstrijdkalender  via deze link  

 

 

 

1.3. KNSB-wedstrijden  
Dit zijn wedstrijden die onder auspiciën van de KNSB georganiseerd worden op de 
ijsbanen in Nederland. We onderscheiden  

- Kleine Banen Toernooi  

- Trainingswedstrijden langebaan in Eindhoven  

- Marathonwedstrijden in Eindhoven  

- Trainingswedstrijden en marathonwedstrijden op de andere banen 
in Zuid-Nederland (Tilburg, Breda, Geleen).  

- Gewestelijke Kampioenschappen  

- Nationale wedstrijden

http://www.ijce.nl/web/node/235
http://www.ijce.nl/web/node/235
http://www.ijce.nl/web/node/235
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1.3.1. Kleine Banen Toernooi  
Aan deze wedstrijden kunnen alle pupillen ongeacht hun leeftijd meedoen en worden verreden op 5 
zaterdagochtenden op 5 ijshockeybanen in Zuid-Nederland. Alle informatie vind je op:  

-De IJCE website: via deze link  

 

Waar en wanneer de wedstrijdjes zijn in winterseizoen 2016-2017 zie je hieronder.  

 

KLEINE BANEN TOERNOOI 

10-nov-16 Eindhoven 

17-dec-16 Lommel (België) 

14-jan-17 ‘s Hertogenbosch 

11-feb-17 Tilburg 

4-mrt-17 Breda 

 

Kijk voor actuele data steeds op de website van KNSB zuid: via deze link   

 

1.3.2. Trainingswedstrijden in Eindhoven  
Zowel voor langebaan als marathon worden op onze baan veel wedstrijden 
georganiseerd. Een overzicht staat hier.  

 

1.3.3. Marathonwedstrijden voor jeugd in Eindhoven  
De kalender is hier te vinden. 

  
  

http://www.ijce.nl/web/node/33
http://www.ijce.nl/web/node/33
http://www.knsbzuid.nl/~kbt/
http://www.knsbzuid.nl/~kbt/
http://www.knsbzuid.nl/~ev-lkbaan/langebaan/wedstrijdrooster.html
http://www.knsbzuid.nl/~ev-mar/index.html
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1.3.4. Trainingswedstrijden langebaan en marathon op andere banen  
Een overzicht staat hier. 
  

  

  
  

http://bcbreda.nl/gewest.php
http://bcbreda.nl/gewest.php
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Voor marathonwedstrijden op andere banen (Breda, Geleen, Tilburg) ga je naar: deze link. Hier vind 
je naast de marathonkalender van Breda ook de links naar de marathonkalenders van de andere 
ijsbanen.  
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1.3.5. Gewestelijke Kampioenschappen  
Deze kampioenschappen zijn er voor alle leeftijdscategorieën mits je voldaan hebt aan bepaalde 
tijdlimieten. Voor pupillen gelden die limieten echter niet.  

De kalender staat eveneens op: http://bcbreda.nl/gewest.php  

  

De eisen waaraan je per leeftijdscategorie moet voldoen staan op:  

http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf    

 
  

Iedere rijder valt op basis van zijn gereden tijd op de 1500m in een bepaalde ‘klasse’. De limieten in 

tijd voor elk Gewestelijk Kampioenschap zijn vertaald naar een klasse-limiet.  

De klasse-indeling vind je hieronder.   

Een voorbeeld staat hieronder.   
  

  

  
  

http://bcbreda.nl/gewest.php
http://bcbreda.nl/gewest.php
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/downloads/Regeling%20GK's%2014-15.pdf
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Voor deelname aan het GK moet je meestal behoren tot klasse 4 of lager. Dat betekent dat je als  

Jun C jongen sneller gereden moet hebben dan 2:36.00 op 1500m. Hierbij worden alleen de tijden 
van Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg meegenomen.  

 

1.3.6. Nationale Kampioenschappen  
Hiervoor wordt je uitgenodigd op grond van je ranking binnen heel Nederland voor 
jouw leeftijdscategorie. Zo is er het Nederlands pupillen kampioenschap waar vorig jaar 
ook IJCE pupillen aan hebben meegedaan.  
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2. Leeftijdscategorieën KNSB  
De KNSB kent, net als voetbal en hockey, leeftijdscategorieën. Verwar deze niet met onze 
trainingsgroepen A, B en C!  De peildatum voor de leeftijd is 1 juli.  

In onderstaand schema vind je de leeftijdscategorieën voor seizoen 2016-2017.  

Bron: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdcategorieen/  

 

Leeftijd  Categorie  Geboren tussen 
 

tm 7 Pupillen F 1-7-2008 en later 

8 Pupillen E 1-7-2007 30-6-2008 

9 Pupillen D 1-7-2006 30-6-2007 

10 Pupillen C 1-7-2005 30-6-2006 

11 Pupillen B 1-7-2004 30-6-2005 

12 Pupillen A 1-7-2003 30-6-2004 

13 tm 14 Junioren C 1-7-2001 30-6-2003 

15 tm 16 Junioren B 1-7-1999 30-6-2001 

17 tm 18 Junioren A 1-7-1997 30-6-1999 

19 tm 22 Neo-senioren 1-7-1993 30-6-1997 

23 tm 38 Senioren 1-7-1977 30-6-1993 

39 tm 100 Masters 30-6-1977 en eerder 

 

Voorbeelden: 

- Malou wordt op 10 augustus 19 jaar. Belangrijk voor de wedstrijdcategorie is dat Malou voor 1 juli 

2016 nog 18 jaar oud was. Zij start in de wedstrijdcategorie Junior A (DA2) voor 

Langebaanschaatsen. 

 

- Jeroen is op 20 juni 8 jaar geworden. Voor 1 juli 2016 is hij 8 jaar. Hij neemt dan deel in de 

categorie Pupillen E (HPE) voor langebaanschaatsen.  

 

- Maaike is geboren op 1 juli 2004. Voor 1 juli is zij 11 jaar. Zij neemt deel in de categorie Pupillen B 

(DPB). 

 

 

Bij alle wedstrijden (van interclub tot Gewestelijk Kampioenschap) staat voor welke 
leeftijdscategorieën deze wedstrijd bestemd is. Voor Eindhoven mogen bijna altijd alle 
categorieën op een avond meedoen.  

  

  

https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdcategorieen/
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3. Welke licenties en abonnementen heb ik nodig?  
Welke ‘papieren’ heb ik nodig om wedstrijden te kunnen rijden? Dat is een stuk 
ingewikkelder dan bij bijv. tennis.   

Er bestaan 2 documenten:  

- Wedstrijdlicentie (ook wel licentie genoemd)  

- Wedstrijdabonnement  

  

3.1. Je hebt geen licentie  
Dan kun je alleen meedoen aan het IJCE clubkampioenschap langebaan en IJCE 
marathonkampioenschap. Ook kan je meedoen aan de onderlinge wedstrijden die IJCE 
organiseer (zie jaaragenda)  

  

3.2. Je hebt alleen een licentie  
Dan kun je ook nog meedoen aan  

- Kleine Banen Toernooi (pupil)  

- Interclubwedstrijden  

Maar niet aan de KNSB wedstrijden (trainingswedstrijden) die wekelijks op de 
Eindhovense baan worden georganiseerd.  

  

Hoe vraag je een licentie aan en wat kost die?  

Je vraagt de licentie rechtstreeks aan bij de KNSB. (opmerking: vroeger ging dat via 
IJCE). Je vindt alles via deze link. 

  

http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
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Heb je problemen, stuur een mailtje naar wedstrijdlicentie@ijce.nl  

  

3.3. Wedstrijdabonnement of incidenteel betalen per wedstrijd  
Voor alle andere wedstrijden (trainingswedstrijden en Gewestelijke 
Kampioenschappen) heb je meer nodig:  

1. Een wedstrijdabonnement (of basis abonnement) of  

2. Incidenteel betalen per afstand/wedstrijd.  

(opm: je hebt natuurlijk altijd een licentie nodig)  

  

3.3.1. Wedstrijdabonnement  
Een wedstrijdabonnement geeft recht op alle trainingswedstrijden in Eindhoven en 
Gewestelijke Kampioenschappen. Je maakt dan verder geen kosten en je kunt altijd 
meedoen. Dit wedstrijdabonnement kun je los kopen of in combinatie met een extra 
training op donderdag. Dat heet een Basis Abonnement. Deze abonnementen vraag je 
aan via je vereniging (via de link ).  Wat zijn de kosten?  

http://www.ijce.nl/web/node/103
http://www.ijce.nl/web/node/103
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Je vindt de prijzen van abonnementen op website van KNSB zuid: via deze link.  

  

3.3.2. Incidenteel betalen  
Wil je eerst eens proberen of wedstrijden iets voor je zijn, of ga je met je trainingsgroep 
samen een wedstrijd rijden, dan kun je ook per keer inschrijven (via je licentie nummer) 
en via schaatsen.nl betalen.   
Let op: dit geldt alleen voor trainingswedstrijden. Voor deelname aaan GK’s heb je een 
trainingsabonnement cq basis abonnement nodig.  
  

4. Hoe gaat de organisatie van wedstrijden?  
Afhankelijk van de soort wedstrijd is de organisatie ook anders.  

  

4.1. Clubkampioenschappen en onderlinge wedstrijden  
Deze worden georganiseerd door onze wedstrijdcommissie. De aankondiging lees je in 
de IJCE kalender of op de IJCE website.  

  

4.2. Kleine Banen Toernooi  
De organisatie gebeurt door de KNSB-Zuid. Binnen IJCE is de organisatie in handen van 
(wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt). Zij doen de promotie, regelen de 
aanmelding, organiseren vervoer met ouders en doen de begeleiding op de wedstrijdjes. 
Voor info neem contact op met (wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt).  

  

4.3. Interclubtoernooien  
Per interclubtoernooi, maar ook voor een paar andere ‘team-events’ zoals het GK 
Vereniging, zijn door de TC/Jeugdcie telkens 2 trainers belast met de organisatie:  

- het vaststellen van het team  

- uitnodigen van de deelnemers  

- organiseren van vervoer met hulp ouders -  coaching en begeleiding op de wedstrijd 
zelf.  

- (de aanmelding/betaling gebeurt door onze wedstrijdcie)  

Voor informatie kun je als ouder/schaatser altijd bij deze trainers terecht. Kijk hiervoor 
op de lijst van de interclubtoernooien (zie boven)  

  

  
  

http://www.knsbzuid.nl/index.html
http://www.knsbzuid.nl/index.html
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4.4. KNSB wedstrijden  
Zijn in handen van de baancommissie van de betreffende baan.  

  

5. Hoe meld ik mij aan?  
Voor de clubkampioenschappen, het Kleine Banen Toernooi en de KNSB wedstrijden 
meld je je individueel aan.   

Voor de interclubtoernooien waaronder ook ons IJCE pupillentoernooi valt, wordt je 
uitgenodigd. Je kan je natuurlijk wel bij je trainer zeggen dat je graag mee wil doen, maar 
de TC/Jeugdcie bepaalt uiteindelijk wie er meedoen.  

  

5.1. Clubkampioenschappen  
Opgave via de website van IJCE.   

  

 

5.2. Kleine Banen Toernooi  
Aanmelden kan via www.knsbzuid.nl.  

5.3. Interclubtoernooien  
Hier is geen aanmelding nodig. Je wordt uitgenodigd door de TC/Jeugdcie en persoonlijk 
via de trainers.  

  

5.4. KNSB wedstrijden  
Aanmelding van KNSB wedstrijden zal vanaf komend seizoen via schaatsen.nl verlopen. 
Je kunt hierbij zelf kiezen welke afstanden je wilt rijden.  

 

  

http://www.knsbzuid.nl/
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
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Meld je zo snel mogelijk aan. Vergeet ook niet je tijdig af te melden als je verhinderd 
bent. Bij te laat afmelden mag je de eerstvolgende keer niet meedoen. Je kan via deze site 
ook altijd zien wie de deelnemers die avond zijn.  

  

6. Waar vind ik al mijn tijden?  
Alle tijden die je rijdt staan centraal geregistreerd. Je kan van iedereen de tijden zien!  

Ga naar : http://www.osta.nl/   

  

http://www.osta.nl/
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Ook op schaatsen.nl (waar je ook je aanmelding doet) kun je een paar dagen na de 
wedstrijd de uitslag lezen.   

 

 

 

 

    
7. Overzicht  
  

Wedstrijd  Licentie 

nodig  

Wedstrijd 

abo nodig  

Incidenteel 

betalen?  

Aanmelden  

Clubwedstrijd  Nee  Nee  Nee  Individueel IJCE site  
Interclubtoernooi  Ja  Nee  Nee  Uitgenodigd door TC  
Kleine Banen Toernooi  Ja  Nee  Nee  Individueel Stella Post  
Trainingswedstrijden KNSB  Ja  Ja*)  Ja  Individueel site KNSB  
Gewestelijke Kampioenschappen  Ja  Ja  Nee  Individueel site KNSB  

*) of incidenteel betalen.  
  

  

Handige links:  

1. www.knsb.nl voor  

a. Wedstrijdlicentie aanschaffen  

b. Tijden van alle rijders en uitslagen wedstrijden bekijken  

  

2. www.knsbzuid.nl voor  

a. Tarieven abonnementen en incidentele betaling per wedstrijd  

b. Reglementen voor deelname GK’s  

c. Doorlink naar de diverse banen (Eindhoven, etc)  

  

http://www.knsb.nl/
http://www.knsb.nl/
http://www.knsbzuid.nl/
http://www.knsbzuid.nl/
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3. http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/index.html voor  

a. Kalender trainingswedstrijden Eindhoven  

b. Aan- en afmelden voor trainingswedstrijden  

c. Klasseindeling en promotie  

  

4. www.ijce.nl voor  

a. Indeling trainingsgroepen  

b. Kalender onderlinge wedstrijden  

c. Interclubtoernooien  

d. Kleine Banen Toernooien  

e. ... en nog veel meer  

  

5. http://bcbreda.nl/gewest.php voor  

a. Kalender Gewestelijke Kampioenschappen  

  

  

Heb je als ouder of rijder verder nog vragen over wedstrijden, ga dan  

- Eerst naar je eigen trainer / trainer van je kind  
- Daarna naar TC/Jeugdcie (Pieternel van Leeuwen)   

  

  

http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/index.html
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/index.html
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/index.html
http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/index.html
http://www.ijce.nl/
http://www.ijce.nl/
http://bcbreda.nl/gewest.php
http://bcbreda.nl/gewest.php

