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• Zuid-Hollands Kampioenschap (ZHK) Pupillen en Jun-C t/m Jun-A 

• Zuid-Hollands Kampioenschap (ZHK) Neo) Senioren en Masters 
 

Inleiding 

In dit informatie bulletin vind je alle informatie over het ZHK voor: 

• Pupillen; 

• Jun-C, junB en jun-A Allround 

• (Neo)Senioren en Masters 

 

In dit informatiebulletin lees je verder de selectiecriteria voor de Regioselectiewedstrijden voor jun-C voor 

het  NK Allround. 

 

Zuid-Hollands Kampioenschap 2022-2023 
 

Datum Tijdstip Categorieën  Afstand Aantal deelnemers 

 Dames Heren 

Zondagavond 8 januari 2023   

 17:30 - 22:00 uur   D/ H Jun-C  500-1500m 24 24 

Zondagochtend 15 januari 2023   

 7:00 - 09:00 uur   M/J Pupillen  500/500m 36 36 

Zondagavond 5 februari 2023   

 17:30 - 22:00 uur  D/H Jun-B 500-1500-3000m 20 (8)1 20 (8)1 

  D/H Jun-A 500-1500-3000m 20 (8)1 20 (8)1 

 

Zaterdagavond 28 januari 2023 

Aanvang wedstrijd  

Ca: 20:00 uur 

D (Neo)Sen 500-1500m 12 (10+2 

aanwijs) 
 

H NeoSen 500-1500m  12 (10+2 

aanwijs) 

  H Sen 500-1500m  12 (10+2 

aanwijs) 

  D Masters 500-1000m 8 (7+1 

aanwijs) 
  

Einde wedstrijd 

Ca: 22:45 uur 

H Masters H40+ - 

H50 

500/1500m  12 (10+2 

aanwijs) 

H Masters H55+ - 

H75 

500/1500m  12 (10+2 

aanwijs)  

 

Zondagavond 29 januari 2023   

Aanvang wedstrijd 

 Ca: 20:00 uur  

D (Neo)Sen 3000m minimaal 

8 

 

H NeoSen 3000m  minimaal 

8 

  H Sen 3000m  minimaal 

8 

  D Masters 1500m minimaal 

4 

 

Einde wedstrijd 

Ca: 22:00 uur 

H Masters H40+ - 

H50 

3000m  minimaal 

8 

H Masters H55+ - 

H75 

3000m  minimaal 

8 
1 aantal rijd(st)ers die de laatste afstand (3km) mogen rijden 
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Uitgangspunt voor de selectie van alle deelneem(st)ers is de VANTAGE ranglijst Den Haag Uithof-

tijden van: 

maandag 19 december2022 voor jun-C  

maandag 2 januari 2023 voor pupillen 

maandag 23 januari 2023 voor jun-B en jun-A 

maandag 16 januari 2023 voor (Neo)Senioren en Masters 

 

De GTC LB/KB behoudt zich het recht voor om af te wijken van het uitgangspunt om alleen te 

selecteren op Den Haag Uithoftijden  

 

De selectie van de deelneem(st)ers jun-C t/m Jun-A voor het Allround kampioenschap wordt gebaseerd op: 

• het puntenklassement over 500 en 1500 meter (DH tijden); 

• de ranglijst over 1500m  (DH tijden); 

• selectie voor deelname aan het ZHK wordt uitgevoerd naar analogie van artikel 102 lid 7 van het 

nationale wedstrijdreglement.  
De selectie van de gekwalificeerde rijders wordt gebaseerd op twee verschillende ranglijsten:  
De klassering op de 1500m en het punten klassement van de twee  afstanden 500/1500. 
Rijders, die behoren bij de beste 20 (c.q 16 bij jun-A) op beide genoemde ranglijsten worden 
rechtstreeks gekwalificeerd.  
Van de rijders die op één van de genoemde lijsten bij de 20 (c.q. 16 bij jun-A) besten behoren, is de 
hoogst geplaatste als eerste gekwalificeerd. Als twee rijders dezelfde positie innemen op de twee 
ranglijsten, is het puntenklassement over de twee afstanden bepalend. Als twee rijders dezelfde 
positie delen op een van de ranglijsten dan is de rijder die op de andere lijst een betere plaats bezet, 

als eerste gekwalificeerd. 

 
De selectie van de Pupillen wordt gebaseerd op: 

•  de ranglijst 500m (DH tijden). 

 

N.B. 

Alle afstanden worden in kwartetten gereden 

 

 

Selectiecriteria regio-selectie wedstrijd Jun-C:  
wie mogen er deelnemen aan de regioselectiewedstrijden Allround jun-C op 

zaterdag 21 januari 2023 in Tilburg? 

 
 

Voor junioren-C worden 40 deelneem(st)ers  uit regio Zuid-West uitgenodigd voor 
deelname aan de regio-selectiewedstrijd AllRound  

DC 

Verdeelsleutel o.g.v. de 
ranglijst 500-1500m van 
 1-7-2021 t/m 30-6-2022 

 

Totaal # deelnemers DC van 
ZH aan regiowedstrijd 

Gewest ZH 23% 9 

 HC 

Verdeelsleutel o.g.v. de 
ranglijst 500-1500m van 
 1-7-2021 t/m 30-6-2022 

 

Totaal # deelnemers HC van 
ZH aan regiowedstrijd 

Gewest ZH 25% 10  
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Zie voor meer informatie ook de selectiecriteria regioselectiewedstrijden in het document, dat op regiosite 

van regio Zuid-West is gepubliceerd, te vinden via de onderstaande link:  

 

https://www.knsbzuidwest.nl/wp-content/uploads/2022/11/Toelichting-Regio-ZW-Wedstrijden-2022-

definitief-1.1-.pdf 

 

 

 

Voor de selectieprocedures en plaatsingsschema’s van de nationale wedstrijdkalender voor junioren, klik 

op onderstaande link: 

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

 

https://www.knsbzuidwest.nl/wp-content/uploads/2022/11/Toelichting-Regio-ZW-Wedstrijden-2022-definitief-1.1-.pdf
https://www.knsbzuidwest.nl/wp-content/uploads/2022/11/Toelichting-Regio-ZW-Wedstrijden-2022-definitief-1.1-.pdf
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/

