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Ploegenachtervolging – 12 maart 

De Baancommissie Eindhoven sluit op zaterdag 12 maart 2016 het wedstrijdseizoen af met een 

ploegenachtervolging (tijd: 18:30-21:00 uur). Dit is een prachtige wedstrijd waar rijders van alle leeftijden 

aan kunnen meedoen, van pupil D tot Master. De wedstrijd staat open voor teams van alle banen uit het 

gewest, maar teams die op de baan in Eindhoven trainen hebben voorrang, mochten er te veel teams 

worden ingeschreven. Ook rijders zonder KNSB-licentie of wedstrijdabonnement mogen deelnemen. De 

baancommissie heeft besloten om bij uitzondering geen kosten te berekenen voor deze rijders. 

In principe rijden alle teams twee ritten. In de eerste rit worden de teams tegen elkaar opgesteld op basis 

van seizoenstijden. De indeling van de tweede rit gaat op basis van de tijden van de eerste rit. Indien er 

door veel inschrijvingen niet voldoende tijd is, zullen per categorie in ieder geval de snelste 4 uit iedere 

categorie starten voor de 2e rit. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er ook de mogelijkheid 

geboden om voorafgaand aan de wedstrijd een individuele 500m te rijden. 

De regels voor de teamsamenstellingen en het aantal ronden per categorie vind je hieronder. Voor 

pupillen zullen we bij voldoende inschrijvingen twee categorieën hanteren: pupillen CD en AB. 

Formeer met je trainingsgroep(en) een team van 3 of 4 schaatsers en geef je op. Bij de opgave hebben 

we de volgende informatie nodig (zie tabel). Een naam voor je team, of je een dames- of herenteam bent, 

welke vereniging en de namen van alle deelnemers met categorie, geboortedatum, licentienummer, beste 

seizoentijd van iedere rijder (voor zover beschikbaar) op de 500m (pupillen), 1000m (Jun C/B) of 1500m 

(Jun A - Masters) en of je eventueel een 500m wilt rijden voorafgaand aan de ploegenachtervolging. De 

seizoentijden gebruiken we voor de indeling van de teams in de eerste rit.  

Opgave per email als team via sara@neuraij.nl  uiterlijk dinsdag 8 maart. 

Damesteam/herenteam Teamnaam:  Vereniging:  

Rijders: Categorie 

(Pup AB/CD, 

Jun A/B/C, 

Neo, Sen, 

Master) 

Geboortedatum Licentie 

(KNSB 

relatie) 

nummer  

seizoentijd op 

500m (pup), 

1000m (jun 

C/B) of 

1500m (Jun 

A-masters) 

Wil 500 meter 

rijden vooraf 

(indien 

voldoende tijd) 

      

      

      

      

 

Succes met de voorbereiding en tot 12 maart! 

De baancommissie Eindhoven 
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Meer informatie:  

De complete regeling voor de ploegenachtervolging vind je hier: 

www.knsbzuid.nl/contents/Regeling%20Ploegenachtervolging.pdf 

 

Hieronder een korte samenvatting. 

 

Hoe werkt een ploegenachtervolging? 

De ploegenachtervolging wordt gereden op de binnenste wedstrijdbaan. De inrijbaan wordt gebruikt voor 

het inrijden van de 2 ploegen die in de volgende rit moeten starten. 

Een ploeg bestaat uit 3 of 4 rijders die allen tegelijk starten. De aankomsttijd van de 3e rijder geldt als 

de eindtijd van de ploeg. 

• Een ploeg wordt ingedeeld in de categorie van het sterkste ploeglid. 

• Een damesploeg bestaat uitsluitend uit dames. 

• Een masterploeg bestaat uitsluitend uit masters. 

• Een seniorenploeg mag naast senioren ook oudere rijders en jongere rijders hebben. 

• Een juniorenploeg mag wel jongere rijders in hun ploeg opnemen maar geen oudere rijders. 

• Een rijder mag in de wedstrijd slechts in één ploeg starten. 

Aantal rondes: 

• Meisjes Pupillen 3 

• Jongens Pupillen 4 

• Meisjes Junioren C 4 

• Jongens Junioren C 5 

• Meisjes Junioren B 5 

• Jongens Junioren B 6 

• Dames Junioren A t/m Masters 6 

• Heren Junioren A t/m Masters 8 

In de eerste rit worden de ploegen op categorie en op grond van 500/1000/1500m-tijden geplaatst. In de 

tweede rit rijden de snelste ploegen van de categorie tegen elkaar waarbij de snelsten in de laatste rit starten. 


