
Selectieprocedure Nationale zendingen KBSF 2022-2023.

1. Klachten, bemerkingen en vragen i.v.m. de selectieprocedure worden bij voorkeur door een 
erkende club bij de verantwoordelijke Short Track neergelegd.

2. Voor volgende wedstrijden valt de selectie en inschrijving onder de bevoegdheid van de 
KBSF.

oktober

28/10/22 30/10/22 ISU Worldcup 1 Montreal CAN

november

04/11/22 06/11/22 ISU Worldcup 2 Salt-Lake-City USA

december

09/12/22 11/12/22 ISU Worldcup 3   TBC

16/12/22 18/12/22 ISU Worldcup 4     TBC

januari

12/01/23 22/01/23 Winter World Universiade Lake Placid USA

22/01/23 25/01/23 EYOWF Pontebba ITA

25/01/23 27/01/23 ISU World Junior Championships TBC

februari

03/02/23 05/02/23 ISU Worldcup 5   TBC

10/02/23 12/02/23 ISU Worldcup 6     Dordrecht NED

maart

10/03/23 12/03/23 ISU World Championships Seoul KOR

24/03/23 26/03/23 Junior Europacup Final Heerenveen NED
Data en locaties onder voorbehoud.

3. Aanmelding: Wie interesse heeft en denkt in aanmerking te komen voor een wedstrijd moet 
zich minstens 8 weken voor de startdatum aanmelden. Dit kan per e-mail bij de 
verantwoordelijke ST (Shorttrack@kbsf.be). Dit kan vanaf aanvang van het seizoen voor 
alle wedstrijden en zonder aan de limieten te voldoen. 

4. Het selectiecomité deelt atleten op in niveaus a.d.h.v. tijden die ze reden. De stand van 
zaken wordt regelmatig bijgewerkt en is te raadplegen via 
shorttrack.ijsschaatsen.be/database/ .
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5. ISU-kampioenschappen (EK, WK, WKjun):

5.1. Algemeen:

5.1.1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in 
aanmerking komen, worden beschouwd.

5.1.2. Tijden van het huidige en het voorbije seizoen  worden in overweging 
genomen.

5.1.3. Enkel officiële wedstrijden en reglementaire time-attacks (zie bijlage 4) 
worden beschouwd. Voor officiële wedstrijden zonder elektronische 
tijdswaarneming dient video volgens de time-attack-richtlijnen aangeleverd te 
worden.

5.1.4. De KBSF behoudt het recht om een tijd die minder dan 4 weken voor de 
startdatum van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd niet te beschouwen indien 
de daardoor bijkomende procedures niet bevorderlijk geacht worden door het 
selectiecomité (zie bijlage 5) dat hiervoor strikte richtlijnen volgt (zie bijlage 8).

5.2. Individuele startplaatsen:

5.2.1. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van het vereiste 
minimumniveau voor de betreffende wedstrijd zoals beschreven in Tabel 2 (zie 
bijlage 1.a).

5.2.2. Een verdere reductie gebeurt aan de hand van prioriteiten en tie breakers 
zoals beschreven in bijlage 1.b. Eventuele time-trials worden verreden zoals 
beschreven in bijlage 7.

5.3. Aflossingsteam:

5.3.1. De individueel geselecteerde atleten zijn automatisch geplaatst voor het 
aflossingsteam. 

5.3.2. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van het vereiste 
minimumniveau voor de betreffende wedstrijd zoals beschreven in Tabel 2 (zie 
bijlage 1.a).

5.3.3. Een verdere reductie gebeurt aan de hand van prioriteiten en tie-breakers 
zoals beschreven in bijlage 1. Een eventuele aflossingstest wordt verreden zoals 
beschreven in bijlage 7

   

      



5.4. Mixed relay

5.4.1. De individueel geselecteerde atleten zijn automatisch geplaatst voor het 
mixed-relay team. 

5.4.2. De selectie wordt ter plaatse door de aangestelde bondscoach aangevuld met 
aflossingsrijders.

5.4.3. Indien m.b.v. de voorgaande procedure het mixed-relay team nog niet 
volledig is kan het aangevuld worden. Een reductie van de kandidaten gebeurt aan de
hand van het vereiste minimumniveau voor de betreffende wedstrijd zoals 
beschreven in Tabel 2 (zie bijlage 1.a).

5.4.4. Een verdere reductie gebeurt aan de hand van prioriteiten en tie-breakers 
zoals beschreven in bijlage 1. Een eventuele mixed-relaytest wordt verreden zoals 
beschreven in bijlage 7.

5.5. Uitzonderlijke zendingen

De KBSF behoudt het recht om startplaatsen die niet opgevuld geraken via bovenstaande 
procedure toch in te vullen en volgt daarvoor volgende procedure:

5.5.1. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de 
selectietijden in Tabel 3 (zie bijlage 4).

5.5.2. Een verdere reductie gebeurt na het rijden van een time-trial wanneer het om 
individuele deelname gaat of een aflossingstest wanneer het enkel over de aanvulling
van het aflossingsteam gaat. (zie bijlage 7) door het selectiecomité (zie bijlage 5). 
Eén startplaats wordt vrij toegewezen door het selectiecomité, de overige 
startplaatsen worden toegewezen a.d.h.v. de time-trial. Uiterlijk 1 week na de time-
trial zal de KBSF bekendmaken welke atlete en /of atleet het selectiecomité (zie 
bijlage 5) geselecteerd heeft.

5.5.3. Indien de KBSF meer atleten wenst te zenden dan via voorgaande procedures 
aangewezen konden worden kan ze de selectiecommissie vragen om extra atleten 
aan te wijzen.

   

      



6. Wereldbekerwedstrijden:

De KBSF vult afhankelijk van de beschikbare budgetten plaatsen in m.b.v. de procedure 
zoals beschreven in punt 5 (ISU-kampioenschappen). Dat wil zeggen dat het aantal atleten 
per categorie door de KBSF in overleg met het selectiecomité bepaald wordt maar de 
toewijzing van die plaatsen volgens de procedure verloopt. Time-trials en aflossingstests 
worden maximaal per blok van 2 aansluitende wedstrijdweekends georganiseerd. In het 
uitzonderlijke geval dit tot conflict leidt na de eerste wedstrijd van een blok zal de 
selectiecommissie beslissen over de betreffende startplaatsen.

7. Europacup Finale:

7.1. Junioren: De KBSF stuurt de geplaatste atleten als nationale zending.

7.2. Senioren: Geen nationale zending, de geplaatste atleten krijgen een nationaal pak in 
bruikleen.

8. Winter EYOF:

Het BOIC zal de kandidaturen bestuderen van de atleten die door de KBSF voorgedragen 
worden en daaruit een selectie maken. De KBSF zal maximaal twee meisjes en twee jongens
voordragen en neemt hiervoor volgende regels in acht:

8.1. Wie geboren is in de periode 01.07.2006 – 30.06.2008 en de limiet behaalde voor de 
junior B categorie Star-Class wedstrijden wordt beschouwd.

8.2. Indien meer dan één atlete/atleet in aanmerking komt wordt voor de betreffende cate-
gorie een time-trial georganiseerd. 

8.3. De enige kandidaten en/of de winnares en/of winnaar van de time-trial worden voor-
gedragen. (Reglement time-trial Winter EYOF zie bijlage 9)

8.4. Uiterlijk 1 week na de time-trial zal de KBSF bekendmaken welke atlete en atleet zij 
nog voordraagt. Hiervoor volgt de KBSF het advies van het selectiecomité (zie bijlage 
5).

9. Winter Universiade: De KBSF doet geen nationale zending maar levert wel logistieke on-
dersteuning voor atleten vanaf niveau 3 (zie bijlage 1). Geïnteresseerden kunnen zich wen-
den tot de verantwoordelijke Shorttrack (shorttrack@kbsf.be) voor meer info.

10. Olympische Spelen: Niet van toepassing

11. YOG: Niet van toepassing

   

      



Bijlage 1:

a. Tabel 2: Selectietijden en niveaubepaling. (Eén afstand is voldoende)

 

b. Prioriteitsregels

• Niveau 1: Prioriteit  t.o.v. niveau 2,3 en 4 betreffende deelname (all-round) of deelname
aan alle afstanden (single distance) en selectie aflossingsploeg.

• Niveau 2: Prioriteit t.o.v. niveau 3 en 4 betreffende deelname (all-round) of deelname 
aan één afstand (single distance) en selectie aflossingsploeg.

• Niveau 3: Komt in aanmerking voor deelname 

• Niveau 4: Komt in aanmerking voor deelname  

c. Tie breakers en inzet afstanden

• Tie breaker deelname allround: time-trial (Bijlage 7)
• Tie breaker prioriteit deelname één afstand: time-trial

• Tie breaker selectie aflossingsploeg: aflossingstest (Bijlage 7)

• Toewijzing individuele startplaatsen aan geselecteerde atleten: door de bondscoach in 
de betreffende categorie.

• Inzetten van geselecteerde atleten bij de aflossing: door de bondscoach in de betreffende
categorie.

   

      



Bijlage 2: Tabel 3: Minima uitzonderlijke zendingen. (Eén afstand is voldoende)

Bijlage 3: Tabel 4: Occasionele minima time-attack. (Eén afstand is voldoende)

   

      



Bijlage 4: Time-attack.

Om atleten alle kansen te geven selectietijden te realiseren worden ook time-attacks beschouwd.

Het doel van een time-attack is de snelst mogelijke wedstrijdtijd van een atleet/atlete te achterhalen,
het is dan ook toegelaten ideale omstandigheden te creëren. Meerdere rijders van verschillende 
categorieën en verschillend geslacht mogen samen in de baan zijn, hazen mogen kopwerk 
verrichten en met voorsprong vertrekken. Enkele regels dienen echter gerespecteerd te worden.

1. Een time-attack dient minimaal 2 weken op voorhand aangekondigd te worden bij de 
verantwoordelijke Short Track (Shorttrack@kbsf.be). De KBSF licht op zijn beurt de clubs 
en het selectiecomité in. 

2. De time-attack dient open te zijn voor toeschouwers, trainers en afgevaardigden van de 
KBSF.

3. Minstens één lid van het selectiecomité of een door het selectiecomité gekozen expert moet 
ter plaatse de time-attack verifiëren.

4. Om een wildgroei aan time-attacks te voorkomen behoudt de KBSF het recht om aanvragen 
te weigeren. De KBSF zal in dat geval in overleg met het selectiecomité (Zie bijlage 5) 
bekijken welke aanvragen haalbaar en zinvol zijn.

5. De KBSF kan in overleg met het selectiecomité (Zie bijlage 5) de organisator van een time-
attack het recht verlenen deelnemers te weigeren wanneer de haalbaarheid in het gedrang 
komt. Dat kan aan de hand van de selectietijden in tabel 4 (zie bijlage 3) of wanneer externe 
factoren deelname niet toelaten.

6. Bevorderlijk fysiek contact tussen de geteste atleet/atlete en de hazen of anderen is verboden
tijdens de poging.

7. De baanmarkering gebeurt volgens de geldende “ISU SPECIAL REGULATIONS & 
TECHNICAL RULES SHORT TRACK SPEED SKATING”.

8. Timing gebeurt a.d.h.v. video volgens de richtlijnen beschreven in bijlage 11.

9. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor video-
timing dient aangeleverd te worden ter controle.
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Bijlage 5: Selectiecomité.

Het selectiecomité bestaat uit:

1. De verantwoordelijke Short Track

2. De bondscoach junioren

3. De BeGold-trainer

4. De bondscoach senioren

5. Een onafhankelijke expert: Wim De Deyne

Bijlage 6: Richtlijnen uitzonderlijke zendingen.

Uitzonderlijke zendingen geven de KBSF de vrijheid atleten te zenden zonder dat zij de 
selectiecriteria behaalden. De uitzonderlijke zending kan plaatsvinden wanneer minimaal aan één 
van volgende voorwaarden voldaan is.

1. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en heeft onvoldoende competitie op andere 
wedstrijden

2. De betreffende atleet/atlete maakt deel uit van een aflossingsploeg die op die wedstrijd in 
actie komt.

3. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist i.v.m. erkenning ISU

4. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist i.v.m. quotaplaatsen OG, 
YOG

5. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist voor erkenning bij Sport 
Vlaanderen

   

      



Bijlage 7: Time-trial

a. Algemeen

1. Een time-trial dient minimaal 2 weken op voorhand aangekondigd te worden door de
verantwoordelijke Short Track (Shorttrack@kbsf.be). De locatie en het tijdstip 
worden in overleg met het selectiecomité bepaald.

2. De time-trial dient open te zijn voor toeschouwers, trainers, afgevaardigden KBSF.

3. Minstens één lid van het selectiecomité moet ter plaatse de time-trial verifiëren.

4. Elke rijder heeft recht op 2 pogingen met minimaal 20 minuten rust.

5. Startvolgorde van de eerste poging volgens aflopende 500m besttijd.

6. Elke eerste time-trial wordt op een nieuwe baan gereden, tweede pogingen bij 
voorkeur ook. De begeleidende afgevaardigde of trainer ziet erop toe dat de 
ijscondities voor alle rijders zo min mogelijk verschillen.

7. De tijden van de eerste poging worden pas bekendgemaakt na de finish van de laatste
rijder.

8. Startvolgorde van de tweede poging volgens aflopende tijd eerste poging. De tijden 
van de tweede pogingen worden onmiddellijk bekendgemaakt.

9. Fysiek contact tussen of met de rijders is tijdens de trial verboden

10. De baanmarkering gebeurt volgens de geldende “ISU SPECIAL REGULATIONS & 
TECHNICAL RULES SHORT TRACK SPEED SKATING”.

11. Timing gebeurt a.d.h.v. video volgens de richtlijnen beschreven in bijlage 11.

12. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor 
video-timing dient aangeleverd te worden ter controle.

b. Time-trial individueel

1. De time-trial bestaat uit 1 x 6 ronden met stilstaande start voor seniorenwedstrijden 
en 5 ronden met stilstaande start voor juniorenwedstrijden.

2. De time-trial wordt bij voorkeur alleen gereden, bij tijdsgebrek kunnen twee rijders 
in achtervolging rijden (elk aan 1 kant van de baan starten)
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c. Aflossingstest

1. De aflossingstest bestaat uit 6x 1 ronde met vliegende start voor seniorenwedstrijden 
en 4x 1 ronde met vliegende start voor juniorenwedstrijden. De tijd wordt gestart bij 
het begin van de eerste ronde, de volgende vliegende ronden dienen ten laatste 
gestart te worden na respectievelijk 1,2,3,4 en 5 minuten. De uitslag is de som van de
rondetijden van de vliegende ronden.

2. De aflossingstest wordt bij voorkeur alleen gereden, bij tijdsgebrek kunnen twee 
rijders afwisselend rijden.

d.  Mixed-relaytest

1. De Mixed-relaytest bestaat uit  1 x 2 ronden met vliegende start.

2. De time-trial wordt alleen gereden.

Bijlage 8: Richtlijnen behandeling selectie minder dan 4 weken voor de startdatum.

Een selectietijd gerealiseerd minder dan 4 weken voor de startdatum van de betreffende wedstrijd 
kan in overleg met het selectiecomité (zie bijlage 5) genegeerd worden wanneer:

1. de uiterste inschrijvingsdatum reeds verstreken is

2. het selectiecomité oordeelt dat de zending wegens de reistijd en het uurverschil niet meer 
zinvol is

3. de extra kandidatuur een bijkomende time-trial vereist en de betreffende tijd minder dan 2 
weken voor de startdatum van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd

4. de extra kandidatuur een bijkomende time-trial vereist en de organisatie bemoeilijkt wordt 
door de beschikbaarheid van gepaste faciliteiten, reisbeperkingen of hoge kosten

   

      



Bijlage 9: Time-trial EYOWF.

1. De time-trial wordt minimaal 4 weken op voorhand aangekondigd door de 
verantwoordelijke Short Track (Shorttrack@kbsf.be). De locatie en het tijdstip worden in 
overleg met het selectiecomité bepaald. 

2. De time-trial dient open te zijn voor toeschouwers, trainers, afgevaardigden KBSF.

3. Minstens één lid van het selectiecomité moet ter plaatse de time-trial verifiëren.

4. De time-trial bestaat uit 5 ronden met stilstaande start.

5. De time-trial wordt bij voorkeur alleen gereden, bij tijdsgebrek kunnen twee rijders in 
achtervolging rijden (elk aan 1 kant van de baan starten)

6. Elke rijder heeft recht op 2 pogingen met minimaal 20 minuten rust.

7. Startvolgorde van de eerste poging volgens aflopende 500m besttijd.

8. Elke eerste time-trial wordt op een nieuwe baan gereden, tweede pogingen bij voorkeur ook.

Het selectiecomité ziet erop toe dat de ijscondities voor alle rijders zo min mogelijk 
verschillen.

9. De tijden van de eerste poging worden pas bekendgemaakt na de finish van de laatste rijder.

10. Startvolgorde van de tweede poging volgens aflopende tijd eerste poging. De tijden van de 
tweede pogingen worden onmiddellijk bekendgemaakt.

11. Fysiek contact tussen of met de rijders is tijdens de trial verboden

12. De baanmarkering gebeurt volgens de “ISU special regulations and technical rules for Short 
Track-Speedskating”.

13. Timing gebeurt a.d.h.v. video volgens de richtlijnen beschreven in bijlage 11.

14. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor video-
timing dient aangeleverd te worden ter controle.
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Bijlage 11: Video-timing gebeurt volgens volgende richtlijnen:

1. De gehele rit dient gefilmd te worden vanuit een vaste positie in het verlengde van de

eindstreep.

2. Er wordt bij voorkeur met een minimale framerate van 50fps gefilmd, bij lagere 

framerates wordt de tijd van 1 frame opgeteld bij start en finish.

3. De video, afgeleide rondetijden en eindtijd(en) dienen aangeboden te worden ter 

controle.

4. Het startsignaal dient buiten het zicht van de rijder gegeven te worden. Dit kan bv. 

d.m.v. een handklap 2m achter de rijder of een startpistool met lichtflits.

5. De tijd wordt gestart bij het laatste frame voordat het startsignaal zichtbaar is. Bij 

voorkeur is het startsignaal zichtbaar op de video, indien dit niet het geval is wordt 
de tijd gestart bij de eerste beweging van de rijder en wordt 0,3s toegevoegd aan de 
eindtijd.

6. De tijd wordt gestopt bij het eerste frame waarop de punt van een mes over de 

eindstreep is

7. Bij reactietijden korter dan 0,1s wordt een tijd afgeleid vanaf de eerste beweging tot 

de finish vermeerderd met 0,3s

8. Het selectiecomité behoudt het recht om bij kleine afwijkingen van de procedure 

toch tijden te aanvaarden wanneer het van mening is dat een correcte tijd wel af te 
leiden valt.

   

      


