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Delfgauw, oktober 2022 

 

Aan de Technische Commissies langebaan van de Gewesten van de KNSB 

 

Betreft: Residentie Cup 2022 

 

Op zaterdag 5 november 2022 zal weer de jaarlijkse wedstrijd om de Residentie Cup op de 400m 

baan van de Uithof te Den Haag plaatsvinden. 

 

De wedstrijd om de Residentie Cup 2022 is een inter-gewestelijke teamwedstrijd voor heren en 

dames jun-A en jun-B, die wordt verreden over de afstanden 500 en 1500 meter alsmede een 

teamsprint voor jun-B over 3 ronden voor dames en heren. 

De Residentiecupwedstrijd maakt deel uit van een selectiewedstrijd voor het NK all-round 

2022-2023 voor jun-B en jun-A. 

 

 

A. Een gewestelijk team bestaat uit 6 heren (3HB en 3HA) en 6 dames (3DB en 3DA) . Per 

gewestelijk team rijden alle teamleden de 500m en 1500m (individueel) .Daarnaast rijden 

de jun-B de teamsprint. Elk gewestelijk team mag voor de categorieën DB en HB 

maximaal drie reserves opgeven. Deze  drie reserves kunnen ingezet worden voor de 

teamsprint.  

 

B. Per onderdeel (voor jun-B totaal 3 onderdelen) kunnen door de teamleden punten (niet de 

traditionele terugrekenpunten) voor hun team worden behaald. De behaalde punten per 

onderdeel per team worden opgeteld. Het team met de meeste punten is winnaar van de 

Residentie Cup 2022. Bij gelijk aantal punten is het aantal behaalde eerste plaatsen van 

doorslaggevende betekenis. Mocht dit aantal ook gelijk zijn, dan is het aantal behaalde 

tweede plaatsen van doorslaggevende betekenis, enz.  

 

C. Per onderdeel te behalen punten van nr. 1 naar nr. laatst: 

• 500 en 1500m: 34-29-25-22-20-19-18-17-16 enz.  

• Teamsprint:  42-30-21-15-12-9-6-3.  

 

D. Op de 500m en de 1500m zal er in kwartetten worden gestart 

 

E. De ritindeling voor de teamsprint wordt vastgesteld aan de hand van het  

teamtussenklassement per categorie en sekse na de 500 en 1500m 

 

F. De deelnemers aan de wedstrijd dienen zelf de verplichte armbandjes (wit, rood, geel, 

blauw) mee te nemen en zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur 

armband. Dit geldt ook voor de teamsprint. Voor de te treffen veiligheidsmaatregelen op 

het  teamsprintonderdeel wordt verwezen naar: 

https://isu.org/speed-skating/rules/ssk-communications/28346-isu-communication-

2477/file 

 

https://isu.org/speed-skating/rules/ssk-communications/28346-isu-communication-2477/file
https://isu.org/speed-skating/rules/ssk-communications/28346-isu-communication-2477/file


 

G. De nummers 1 t/m 3 in het teamklassement worden direct na afloop van de wedstrijd 

gehuldigd. De coaches worden verzocht ervoor te zorgen dat hun teams zo spoedig 

mogelijk bij de huldiging aanwezig zijn. 

 

H. Gewesten worden geacht het team voor de Residentie Cup samen te stellen uit de beste 

rijd(st)ers uit de top-24 van de VANTAGE ranglijst d.d. 31 oktober 2022. 

Mocht het een GTC 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: 

 

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 gewest Noord-Holland/Utrecht mag met twee teams aan de Residentie Cup 

deelnemen.) 

Het is toegestaan  om voor de samenstelling van een gewestelijk team rijd(st)ers uit een 

ander gewest te selecteren.   

 

 

Het globale  wedstrijdprogramma ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

+ 10.15 uur inrijden 

+ 10.50 uur aanvang wedstrijden 500 meter dames en heren B      

     500 meter dames en heren A   

1500 meter dames en heren B 

1500 meter dames en heren A 

 teamsprint dames en heren B 

  

  

+ 16.45 uur Prijsuitreiking teamklassement  

 

De loting voor deze wedstrijden vindt plaats op vrijdag 4 november 2022 om 19.30 uur in de 

Gewestelijke Ruimte op de Uithof. 

De loting van de wedstrijd wordt op de 500 & 1.500m gedaan naar analogie van regels van het: 

Internationaal Wedstrijd Reglement artikel: 241 lid 2&3 (groepen van 6, twee deelnemers uit 

hetzelfde gewest rijden niet tegen elkaar).  

 

De definitieve opgave van de Gewestelijke teams voor de Residentie Cup 2022 wordt uiterlijk 

woensdag  2 november 2022 verwacht per e-mail of brief op bovenstaand (e-mail) adres. Deze 

opgave dient de naam (voornaam voluit), de woonplaats, de geboortedatum, het zgn. relatienummer 

van elk teamlid en eventuele reserves, alsmede naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 

ploegleider(s) te bevatten. De samenstelling van de ploegen voor de teamsprint mag op de 

wedstrijddag na het begin van de wedstrijd nog gewijzigd worden.  

 

Mocht uw gewest van deze uitnodiging geen gebruik willen of kunnen maken, zou u dan zo 

vriendelijk willen zijn om dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 oktober 2022 per e-mail via 

bovenstaand e-mailadres kenbaar te maken. Eventuele wijzigingen in het programma kunnen dan 

nog bijtijds doorgevoerd en medegedeeld worden. 

 

Mocht U nog vragen hebben dan zijn wij telefonisch of per e-mail bereikbaar.  

 

Met vriendelijke groet 

     

Ger Boelsma 

Krijn Jongejan 

Mob: 0622644566  e-mail: krijn.jongejan@outlook.com 

mailto:krijn.jongejan@outlook.com


BIJLAGE 

 

Specifieke regels en mededelingen met betrekking tot de selectiewedstrijd NK allround 

junioren A en B: 

 

Wedstrijdprogramma: 

 

+ 10.15 uur inrijden 

+ 10.50 uur aanvang wedstrijden 500 meter dames en heren B       

     500 meter dames en heren A   

1500 meter dames en heren B 

1500 meter dames en heren A 

 

Deelnemers:  

a. Rijders, per categorie en sekse, uit de top-24 van de VANTAGE ranglijst 500-1500m 

voor jun-B c.q. 500-1500-3000 voor jun-A van maandag 31 oktober 2022.  

b. Eventueel aangevuld tot een maximum van totaal 32 deelnemers per categorie per 

sekse. (hieronder in tabelvorm weergegeven) 

 

 Dames jun-B Heren jun-B Dames jun-A Heren jun-A 

 500 1500 500 1500 500 1500 500 1500 

Top-24  VANTAGE ranglijst 

d.d. 31-10-2022: 

Jun-B 500-1500m c.q.  

Jun-A 500-1500-3000m per 

per sekse                                      

24 24 24 24 

Eventueel aangevuld uit de . 

VANTAGE ranglijst d.d. 31-

10-2022: 

Jun-B 500-1500m c.q.  

Jun-A 500-1500-3000m per 

sekse 

X X X X 

Totaal aantal deelnemers 

Selectiewedstrijd 

(24+X)  ≤ 32 (24+X)  ≤ 32 (24+X)  ≤ 32 (24+X)  ≤ 32 

 

 

Plaatsingsregels voor NK allround, Junior World Cup 1 en 2, NK afstanden 

 

Zie “plaatsingsschema’s en selectieprocedures voor junioren seizoen 2022-2023 (versie 1.1 d.d. 

02-10-2022 of later) op de website van de KNSB.  

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/ 

 

 

 

 

https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/

