
 

 

Geachte GTC, 

TOELICHTING RESIDENTIECUP 
 

INLEIDING 

Zoals u uit de landelijke wedstrijdkalender voor junioren hebt kunnen lezen, wordt op zaterdag 5 

november de Residentie Cup wedstrijd op De Uithof in Den Haag gereden. 

 

De Residentie Cup is de laatste jaren  aan veranderingen onderhevig geweest. Sedert enkele jaren is  

een aantal (selectie-)belangen aan de wedstrijd gehangen waardoor er anders naar de wedstrijd 

gekeken wordt en het hoofddoel van de wedstrijd misschien wel wat verschoven is. 

Waar de Residentiecup van oorsprong een inter-gewestelijke wedstrijd was waar gewesten onderling 

streden is het steeds meer een selectiewedstrijd voor verschillende NK’s Junioren en de JWC-cyclus. 

Om aan te sluiten bij de belangen die aan deze wedstrijd hangen, is het voorstel geweest om de 

insteek van de wedstrijd om te wisselen. 

 

Eerdere jaren werden de GTC’s gevraagd elk een gewestelijk team samen te stellen, bestaande uit de 

drie sterkste rijd(st)ers per categorie per sekse van het betreffende gewest. 

Hierbij was de positie op landelijke VANTAGE ranglijst voor de samenstelling van de teams van indirect 

belang. 

 

Naast een teamwedstrijd, vormt het tussenklassement van de individueel gereden afstanden 500 en 

1500m voor zowel de jun-B als ook de jun-A een belangrijke stap voor de rijd(st)ers op weg naar 

rechtstreekse plaatsing voor het NK junioren. 

Het  tussenklassement na twee afstanden vormt ook  een selectiemoment voor deelname aan de 

World Cup voor junioren. 

PROCEDURE 

Voor komend seizoen is de selectieprocedure voor de samenstelling van de gewestelijke teams direct 

gebaseerd op de top-24 van de landelijke ranglijst 500-1500 voor jun-B en 500-1500-3000 voor jun-A 

van maandag 31 oktober. 

Voor deelname aan de Residentie Cup wedstrijd wordt in ieder geval de top-24 per categorie per sekse 

van bovengenoemde ranglijst uitgenodigd. 

Omdat de VANTAGE ranglijst van maandag 31 oktober geldt als definitieve selectielijst en de 

definitieve deelnemerslijst uiterlijk donderdagavond 3 november gereed moet zijn, zal het OC uiterlijk 

dinsdag 1 november een voorstel voor de gewestelijke teams, samengesteld uit de top-24 van de 

ranglijst van 31 oktober, bij de betreffende GTC’s voorleggen.  

Mocht het niet lukken om uit deze  top-24 drie rijd(st)ers daarvoor te selecteren, is het volgende 

mogelijk om een gewestelijk team toch  te kunnen completeren: 

1. Betreffende GTC kan een rijd(st)er, behorend tot of rijdende voor het betreffende gewest, met 

de hoogste positie op de ranglijst buiten de top-24 aanwijzen als teamlid voor het betreffende 

gewest. Het OC zal in voorkomend geval hier ook rekening houden bij het voorstel van de 

gewestelijke teams  . 

De GTC’s hebben dan tot uiterlijk woensdagavond 2 november de tijd hierop te reageren en het  

definitieve voorstel voor de samenstelling van hun gewestelijk team aan het OC per e-mail te 

bevestigen. 

 



 

 

De GTC’s worden dringend verzocht hun medewerking te verlenen.  

Daarnaast mag elk gewest maximaal 3 reserves per sekse  voor het jun-B team aanwijzen, die allen 

ingezet kunnen worden voor de teamsprint, dat onderdeel is van de ResidentieCiup wedstrijd. 

Hoewel de top-24 van de ranglijsten van maandag 31 oktober door het bondsbureau worden 

uitgenodigd om voor de Residentie Cup in te schrijven, is het vooraf tijdig informeren van de 

kandidaat schaats(st)ers over bovengenoemde selectieprocedure  door de GTC’s absolute noodzaak 

om  de definitieve deelnemerslijst op soepele wijze binnen vijf dagen na 31 oktober op te maken. 


