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Voor iedere schaatser heeft DKIJV passende trainingsmogelijkheden. Van beginnend tot 
gevorderd, voor de jeugd (en hun ouders), recreatierijders en ook zeker voor de (fanatieke) 
wedstrijdrijder, jong en oud… Iedereen is welkom!  

Hier lees je alles over het komende schaatsseizoen: 
- Hoe kan ik lid worden van DKIJV? 
- Wat kost een abonnement? 
- Op welke dagen en tijden kan ik schaatsen? 
- Hoe bestel ik clubkleding? 
- En antwoorden op vragen waarvan je nog niet wist dat je ze had. 

Staat jouw vraag er niet bij of is de informatie niet toereikend? Kijk dan eens op onze website 
www.dkijv.nl of stuur een mail naar secretariaat@dkijv.nl of ledenadministratie@dkijv.nl. 

 

 

http://www.dkijv.nl/
mailto:secretariaat@dkijv.nl
mailto:ledenadministratie@dkijv.nl
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Hoe kan ik lid worden?  

Wil je schaatsen bij DKIJV? Dan ga je een lidmaatschap aan met DKIJV en schaf je een 
schaatsabonnement aan, geheel passend aan jouw wensen. Jaarlijks wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend verlengd. Om lid te worden ga je naar:  
http://www.dkijv.nl/lid-worden 

Een abonnement aanvragen gaat via de abonnementenaanvraag op onderstaande link: 
http://dkijv.nl/abo-lb 

Alle informatie over kosten en tijden vind je in dit document. 

 

Abonnement aanvragen 

Dit winterseizoen zal de abonnementen aanvraag iets anders verlopen dan normaal als gevolg 
van de coronamaatregelen die gelden. Daarom dient iedereen specifiek aan te geven op welke 
trainingsuren een abonnement gewenst is en of vastrecht voor wedstrijdschaatsen aangevraagd 
worden.  

Dus in álle gevallen dien je onderstaande link te gebruiken voor de aanvraag voor 
abonnementen, toegangspassen en het vastrecht voor wedstrijden te gebruiken:  

http://dkijv.nl/abo-lb 

Alle informatie over kosten en tijden vind je in dit document.  
Doe dit wel op tijd (uiterlijk zaterdag 22 augustus 2020)! 

 

Lidmaatschap opzeggen? 

We hopen natuurlijk van niet, maar wil je jouw lidmaatschap beëindigen, dan kan dat alléén 
schriftelijk vóór 1 september van het betreffende jaar aan onze ledenadministratie 
(ledenadministratie@dkijv.nl). Indien je niet tijdig hebt opgezegd, blijf je gebonden aan de 
kosten voor de contributie voor dit seizoen.   

 

Wijzingen winterseizoen 2020/2021 

Trainingen langebaan 

 Alle trainingsperioden 70 minuten: Dat biedt meer tijd voor wisseling van de wacht met 
respect voor de coronamaatregelen (1,5m afstand houden).  

 Maximumaantal toe te laten rijders: Het aantal rijders per trainingsperiode is beperkt tot 
een door de baancommissie bepaald aantal  abonnementen (in augustus 2020 
vastgesteld op 170 voor alle verenigingen tezamen, maar dit kan wijzigen). Hierdoor 
kunnen minder rijders worden toegelaten dan in voorgaande jaren en worden de 
trainingsperioden Ma.2, Di.2 en Do.2 (trainingsperioden met rijders > 18-jaar) quotum-
uren. Voor de overige trainingsperioden (>18 jaar) zullen eveneens dezelfde maximale 
aantallen gelden, maar vooralsnog worden op deze overige trainingsperioden geen 
problemen verwacht met teveel aangevraagde abonnementen, aangezien dit in vorig 
seizoen niet het geval was.   

 Trainingsperioden voor pupillen en junioren: De trainingsperioden Wo.1, Vr.1 en Vr. 2 
zijn alleen bestemd voor pupillen t/m jun. A. De oudere leeftijdscategorieën Neo’s – 
masters kunnen voor deze drie trainingsperioden dus géén abonnement meer 
aanvragen.  

 Wo.1 trainingsperiode blijft beschikbaar als extra uur voor gevorderde jeugdschaatsers 
(ten minste 2 jaar jeugdschaatservaring) met leeftijd van minimaal 10 jaar. 

http://www.dkijv.nl/lid-worden
http://dkijv.nl/abo-lb
http://dkijv.nl/abo-lb
http://dkijv.nl/abo-lb
http://dkijv.nl/abo-lb
mailto:ledenadministratie@dkijv.nl
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 Drie extra trainingsuren: Op maandagochtend (Ma. 0: 9.00 uur), dinsdag- en 
donderdagavond (Di.3 en Do.3: 21.30 uur) zijn er extra trainingsmogelijkheden 
gecreëerd. Deze trainingsperioden zijn bedoeld voor de abonnementhouders, die vorig 
seizoen een abonnement hadden voor de quotum-uren Ma.2, Di.2 en/of Do.2. Op deze 
extra trainingsperioden rijden zowel KNSB abonnementhouders als recreanten van de 
publieke uren. Een dringend verzoek aan de rijders die vorig jaar een 
abonnement hadden op de quotum-uren om te bezien of zij, samen met 
trainingsmaten, naar een van de extra uren kunnen overstappen!  

 Jeugdschaatsen (Za.4): Hiervoor geldt vooralsnog geen restrictie in de aantallen. Ouders 
kunnen slechts in beperkte mate worden toegelaten. In september zal meer informatie 
hierover gecommuniceerd worden. 

 Het maximaal aantal abonnementen voor dit seizoen is drie per persoon. 

Wedstrijden 

 Alle marathonwedstrijden worden op zaterdagavond vanaf 20.00 uur verreden. 

 In principe is er geen klasse-indeling voor de wedstrijden. Indien dit toch aan de orde 
zal zijn, zal een eventuele klasse-indeling later worden gecommuniceerd. 

Tarieven 

 De prijzen van abonnementen/vastrecht langebaan/marathon zijn gelijk gebleven.  

 Voor ZA.4 wordt vanaf dit jaar een trainersbijdrage van € 7,00 in rekening gebracht. 

 CORONA SLAAT TOE EN IJSBAAN MOET DICHT? Mocht  door actuele corona-
ontwikkelingen het schaatsseizoen geheel of gedeeltelijk de mist ingaan, dan ben je je 
geld niet kwijt. 22 ijstrainingen per seizoen is de norm, als het minder wordt, worden 
door de KNSB de abonnementsgelden herberekend.   
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Jeugdschaatsen 

6 t/m 12 jaar (je bent geboren na 30 juni 2008) 

Zaterdag van 18:35-19:35 (Za.4) 

Bij DKIJV krijgen jaarlijks tussen de 150 - 200 kinderen les van fanatieke vrijwillige trainers met 
hart voor schaatsen. Dat doen we op de Uithof in Den Haag. Net zoals andere jaren trainen we 
op zaterdagavond op het zogenaamde Za.4 uur. Let op: wegens de coronamaatregelen zit er 
iets meer tijd tussen het Za.3 en Za.4 uur waardoor het jeugdschaatsen zal plaatsvinden van 
18:35 tot 19:35 uur.  

Dus ben je tussen de 6 en de 12 jaar en wil je leren schaatsen? Kom dan komende winter 
jeugdschaatsen bij DKIJV.  

Ben je het afgelopen jaar 13 geworden en wil je graag nog één jaar op zaterdag blijven 
schaatsen? Neem dan contact op met de jeugdschaatscoördinator jeugd@dkijv.nl om de 
mogelijkheden hiervoor te bespreken. 

 

Woensdag van 17:00 - 18:10 (Wo.1) en Vrijdag van 17:00 - 18:10 (Vr.1) 

Voor gevorderde jeugdschaatsers is het mogelijk om naast Za.4 een extra training te volgen op 
woensdag van 17:00-18:10 (Wo.1) of op vrijdag van 17:00-18:10 (Vr.1).  

Deze trainingsuren zijn bestemd voor jeugd met min. 2 jaar jeugdschaatservaring en die 
minimaal 10 jaar zijn ((je bent geboren vóór 1 juli 2010)). 

 

Laagdrempelige wedstrijden rijden als jeugd 

Er worden tijdens het schaatsseizoen heel laagdrempelig een aantal wedstrijden georganiseerd 
speciaal voor jeugdschaatsers (drempelwedstrijd, oudejaarswedstrijd en voorjaarswedstrijd). 
Hiervoor hoef je niet aan het begin van het seizoen op te geven. Dit is een mooie manier om 
kennis te maken met het wedstrijdrijden. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrieven in de 
gaten.  

  

Langebaanwedstrijden op De Uithof 

Gedurende het winterseizoen worden er diverse langebaan- en marathonwedstrijden gehouden 
op de Uithof.  Meer informatie hierover is te vinden bij Wedstrijden Langebaan & Marathon. 
Voor meer informatie over wekelijkse wedstrijden voor jeugdschaatsers wordt verwezen naar 
de bijlage ‘wedstrijdrijden voor jeugdschaatsers’. 

 

Wedstrijdrijden als je alleen op woensdag of op zaterdag traint?  

Doe je aan wedstrijden mee of wil je dat gaan doen? Dan is het verstandig om een keer extra 
doordeweeks te komen trainen. Dat kan op woensdagmiddag (Wo.1) en vrijdagmiddag (Vr.1) 
van 17:00 - 18:10. Deze trainingen zijn geschikt voor pupillen vanaf groepje 10 en/of als je al 
aardig kunt overstappen in de bochten.  

Informatie over deze trainingsuren is te vinden bij Langebaan- & Marathonschaatsen.  

  

mailto:jeugd@dkijv.nl
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Wat kost het? 

Abonnementsgeld 

Abonnement gehele seizoen Za.4 € 80,00 

Abonnement gehele seizoen Wo.1 (gevorderde jeugdschaatsers 10+ jr) € 100,00 

Abonnement gehele seizoen Vr.1 (gevorderde jeugdschaatsers 10+ jr) Zie Langebaan- & 
Marathonschaatsen 

Proefschaatsabonnement voor 4x schaatsen € 20,00 

Jeugdschaatsers met alleen een jeugdschaatsabonnement en die aan 
abonnementshouderwedstrijden langebaan en/of marathon willen deelnemen betalen voor hun 
jeugdschaatsabonnement op woensdag € 126,00 (i.p.v. € 100,00) en op zaterdag € 100,00 
(i.p.v. € 80,00). 

Trainingsbijdrage winterseizoen 

Vanaf dit jaar wordt een trainingsbijdrage van € 7,00 in rekening gebracht voor het 
jeugdschaatsen op Za.4. 

 

Wat moet ik verder nog weten? 

Eerste en laatste training 

Eerste training:  Zaterdag 3 oktober 2020 
Laatste training:  Zaterdag 20 maart 2021 

Bijzonderheden trainingsperioden 

Datum Bijzonderheid 

Zaterdag 26 december 2020 geen training 

Zaterdag 27 maart 2020 Mini-Elfstedentocht 

 

LET OP!  Tijdens het Jeugdschaatsen is het dragen van een helm verplicht.   
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Langebaan- & Marathonschaatsen 

Voor wie? 

Bij DKIJV kun je schaatsen vanaf 6 jaar totdat je 100 bent! Hieronder vind je een overzicht van 
het aanbod per leeftijdsklasse. 

Leeftijdsklassen 

Hoe zat het ook alweer? Je wordt ingedeeld naar leeftijdsklasse. Sommige schaatsuren en 
bedragen zijn leeftijdsafhankelijk. 

Senioren en masters   geboren voor 1 juli 1997 
Neo-senioren   geboren tussen 30 juni 1997 en 1 juli 2001 
Junioren A   geboren tussen 30 juni 2001 en 1 juli 2003 
Junioren B   geboren tussen 30 juni 2003 en 1 juli 2005 
Junioren C   geboren tussen 30 juni 2005 en 1 juli 2007 
Pupillen   geboren na 30 juni 2007 

Pupillen (6 t/m 12 jaar) 

Schaatsen leer je als pupil bij DKIJV tijdens het jeugdschaatsen op zaterdagavond. Alle 
informatie hierover vind je bij Jeugdschaatsen.  

Zit je al in groepje 10 en/of kun je al aardig overstappen in de bochten? Dan kun je ook 
doordeweeks trainen. Dat kan op woensdag- en/of vrijdagmiddag. 

Junioren (13 t/m 19 jaar) 

Ben je te oud voor het jeugdschaatsen? Geen probleem! Kom gezellig met je trainingsmaatjes 
doordeweeks schaatsen, werk aan je techniek en leer nog beter schaatsen (sommige trainers 
ken je misschien van de zaterdag). Ook als je nog geen lid bent, kun je leren schaatsen bij 
DKIJV. 

De training op de vrijdagmiddag (Vr.1) is de meest geschikte voor je, maar ook de training op 
woensdagmiddag (Wo.1) is geschikt.  

De ANSU-wedstrijdgroep heeft daarnaast de mogelijkheid om op dinsdagmiddag (Di.1) te 
trainen. 

Voor Junioren B zijn er nog meer opties. Kijk voor meer info bij Op welke dagen kan ik trainen?. 
Kom je meer dan één keer schaatsen, dan is er een korting op de kosten. 

Ook leuk; als junior kun je meedoen aan wedstrijden! Kijk hiervoor bij Wedstrijden Langebaan. 

Neo-senioren, senioren, masters en recreanten (20 jaar en ouder) 

Bij Op welke dagen kan ik trainen? staan alle opties vermeld. Je kunt uiteraard op meerdere 
dagen schaatsen. Voor elke 2e trainingen of meer ontvang je korting. 

Ouders van leden? 

Voel je je geïnspireerd door jouw kind(eren) en zou je je ook weleens op het gladde ijs willen 
begeven? Voor de vroege Vogels en beginnende rijders onder ons: de zaterdagochtend vanaf 
7.00 uur is een aanrader. Dit is al meer dan 30 jaar het gezelligste uur van alle trainingen, je 
krijgt goede instructies en je hebt de hele dag nog voor je. Daarnaast hebben wij afgelopen 
jaren op dinsdag om 20.00 uur een trainingsuur voor de doelgroep schaatsles/beginners tijdens 
het publieke uur op De Uithof gehad. Ook voor dit jaar proberen we dit weer te regelen met de 
Uithof. Dit trainingsuur is dan het Di.A uur (om verwarring met het nieuwe extra Di.3 uur om 
21.30 uur te voorkomen). 

Ben je al een meer gevorderde schaatser, dan kan dat op het late uur op woensdagavond vanaf 
21.30 uur (Wo.3). De training die DKIJV dan geeft duurt 1 uur en 10 min. Ben je een meer 
ervaren rijder? Dan zijn er ook andere uren beschikbaar. We zien je graag! 
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Op welke dagen kan ik trainen? 

Kijk hieronder op welke dagen je een trainingsabonnement kunt afnemen. Een 
trainingsabonnement geeft het recht om tijdens het schaatsseizoen minimaal 22 keer gebruik te 
maken van het betreffende trainingsuur. Valt er een keer onverhoopt een training uit dan zal –
indien mogelijk - op een ander tijdstip voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd.  

Bij DKIJV hebben we groepen met de verschillende niveaus zoals hieronder beschreven. In 
de tabel staat bij ieder trainingsuur aangegeven voor welke niveau het trainingsuur geschikt is. 

 Schaatsles; moeite met balans, kunnen nog geen bocht, rijden individueel 
 Beginners; kunnen schaatsen, hebben moeite met bocht, rijden individueel 
 Gevorderden en ervaren rijders; kunnen goed schaatsen, rijden in een groep, 

rondentijden <45' 
 Wedstrijdrijders; kunnen goed schaatsen, rijden in binnenbocht, rondetijden <40' 

Let op de tijden zijn iets aangepast ten opzichte van eerdere jaren als gevolg van de 
corona maatregelen (met name Wo.3)! 

Trainingsuur Tijd Categorie Opmerkingen 

Maandag 

Ma.0 9.00 – 10.10 Junioren A t/m masters Alle groepen 

Ma.1 18.10 – 19.20  Junioren C t/m masters Alle groepen, maar geen trainer, 
individueel trainen 

Ma.2 21.10– 22.20 Junioren A t/m masters Gevorderden en marathonrijders 

Dinsdag 

Di.1 17.00 – 18.10 ANSU wedstrijdgroep Gevorderden en wedstrijdrijders 
(junioren) 

Di.2 18.30 – 19.40 Junioren B (wedstrijdrijders), 
junioren A t/m masters 

Gevorderden en wedstrijdrijders 

Di.A (onder 
voorbehoud) 

20:00 – 21:10 Junioren B, junioren A t/m 
masters 

Schaatsles en beginners 

Di.3 21:30 – 22:40 Junioren B, junioren A t/m 
masters 

Gevorderden en wedstrijdrijders 

Woensdag 

Wo.1 17.00 – 18.10 Pupillen, junioren C, junioren B  Beginners, gevorderden en 
wedstrijdrijders (pupillen) 

Wo.2 18.30 – 19.40 Talent Team ZW, Gewestelijke 
opleidingsploeg langebaan en 
marathon 

 

Wo.3   21.30 – 22.40 Junioren A t/m masters Daluur; marathonrijders 

Donderdag 

Do.1 17.00 – 18.10 Talent Team ZW, Gewestelijke 
opleidingsploeg langebaan en IJs 
Faciliteiten (YF)  

Zie toelichting onder IJs Faciliteiten 
(YF) 

Do.2 18.30 – 19.40 Junioren B, junioren A t/m 
masters 

Gevorderden en wedstrijdrijders 

Do.3 21:30 – 22:40 Junioren B, junioren A t/m 
masters 

(Beginners) , gevorderden en 
wedstrijdrijders 

Vrijdag 

Vr.1 17.00 – 18.10 Pupillen t/m junioren A Alle groepen  

Zaterdag 

Za.1 07.00 – 08.10 Alle categorieën Alle groepen 

Za.4 18.35 – 19:35 Pupillen  Jeugdschaatstraining DKIJV, 
Pijnacker, DVIJC 
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Vanwege de coronamaatregelen is het aantal schaatsers per trainingsuur beperkt. Dit levert 
vooral een probleem op voor de trainingsuren op Ma.2, Di.2 en Do.2, dit zijn daarom komend 
schaatsseizoen quotum-uren. Om toch zoveel mogelijk schaatsers een trainingsuur te kunnen 
bieden, worden dit seizoen 3 extra trainingsmogelijkheden geboden op Ma.0 (9.00 – 10.10 
uur), Di.3 (21.30 – 22.40) en Do.3 (21.30 – 22.40). 
Een dringend verzoek aan de rijders die vorig jaar schaatsten op quotum-uren om te 
bezien of zij, samen met trainingsmaten, naar een van de extra uren kunnen 
overstappen! 

Wat kost het? 

Algemene kosten 

Als je een abonnement aanschaft betaal je in ieder geval Contributie voor het lidmaatschap bij 
DKIJV, Contributie KNSB en Administratiekosten. Wat dit inhoud staat beschreven in het 
hoofdstuk Algemene kosten. 

Abonnementsgeld 

We belasten de ijshuur (abonnementsgeld) die het Gewest Zuid-Holland van de KNSB bij DKIJV 
in rekening brengt, één op één door.  

1e trainingsabonnement Junioren A t/m masters € 147,00 

Junioren B en C en pupillen € 126,00 

2e en volgende 
trainingsabonnement 

Junioren A t/m masters € 99,00 

Junioren B en C en pupillen € 88,00 

 

Abonnement Di.A (onder voorbehoud) € 150,00 

Di.A training vindt plaats op een publiek uur. Het tarief dat de Uithof hiervoor heeft 
vastgesteld wordt door ons 1-1 overgenomen. Er is geen sprake van korting op deze 
training als deze in combinatie met een andere training wordt afgenomen. 

 

Abonnement Wo.3 € 135,00 

Indien voor Wo.3 in combinatie met een andere trainingsperiode een abonnement wordt 
aangevraagd, dan geldt het abonnement voor de andere trainingsperiode als eerste 
abonnement en het abonnement voor Wo.3 als tweede abonnement. 

   

Restitutie abonnementsgeld 
Als je onverhoopt geblesseerd raakt en/of om medische reden niet meer mag trainen, is 
restitutie van het abonnementsgeld alleen mogelijk na overlegging van een doktersverklaring. 
Restitutie wordt verrekend na ontvangst van de bescheiden door de KNSB en wordt niet 
verleend met terugwerkende kracht. 

Trainingsbijdrage winterseizoen 

De bijdrage voor de schaatstrainingen van onze gediplomeerde schaatstrainers bedragen per 
training:  
1ste training    € 32,50  
2e en volgende training  € 22,50 (per training) 
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Toegangspas 

Iedereen met een trainingsabonnement is in het bezit van een wit/oranje toegangspas, 
waarmee je door de poortjes naar de ijsbaan kunt. Bewaar deze pas goed en neem deze naar 
elke training mee. De pas is niet gebonden aan een seizoen, dus ook de komende winter zal de 
pas weer voor de geboekte trainingsuren worden geactiveerd.   

Geen pas of pas kwijtgeraakt?  

Nieuwe leden ontvangen een nieuwe pas, bestaande leden waarvan de pas automatisch wordt 
geactiveerd, maar die hun pas onverhoopt zijn kwijtgeraakt betalen € 5,00 euro 
administratiekosten en ontvangen een nieuwe pas. Meld dit op tijd aan 
ledenadministratie@dkijv.nl om teleurstelling, ongemak en oponthoud bij “de poort” voor de 
eerste schaatstraining te voorkomen.  

Pas vergeten mee te nemen naar je training?  
Ben je onverhoopt je pas vergeten? Er is geen enkel excuus… Je kunt tegen betaling bij de 
balie aan De Uithof voor € 1,- een eenmalig toegangspasje krijgen voor het trainingsuur 
waarvoor je komt. 

Wijziging abonnement tijdens seizoen?  
Wijzigen naar een ander trainingsuur gedurende het seizoen? Voor het aanpassen van de 
toegangspas zal € 1,50 in rekening worden gebracht. 

 

Wat moet ik verder nog weten? 

Passeerpas toeschouwers / ouders 

Voor doordeweekse dagen is tijdens trainingsuren een passeerpas voor ouders, familieleden of 
begeleiders die hun kind(eren) willen begeleiden naar de ijsbaan verplicht. Dit geldt ook voor 
eenmalige toeschouwers, opa’s, oma’s broertjes en zusjes. De kaart is één seizoen geldig en 
kost € 5,00. Deze kaarten zijn persoonsgebonden. De kaarten zijn niet geldig voor bijzondere 
wedstrijden zoals residentiecupwedstrijden, nationale wedstrijden en kampioenschappen (wel 
geldig voor de clubkampioenschappen!).  

Voor het jeugdschaatsen op zaterdag is deze kaart niet nodig. 

Een passeerpas voor ouders biedt toegang tot de ijsbaan vanaf 40 minuten voor aanvang tot 25 
minuten voor het einde van het betreffende trainingsuur. En ook voor deze pas geldt: had je in 
het afgelopen jaar al een pas, dan wordt deze weer geactiveerd voor het komend seizoen, je 
krijgt geen nieuwe pas. Wil je een extra (2e of meer) pas aanvragen, dan kan dat, tegen € 5,- 
per pas. 

Let op: Gezien de corona maatregelen kan het zijn dat maximaal 1 passeerpas per huishouden 
zal worden afgegeven. Informatie hierover zal in september worden gecommuniceerd. 

Eerste en laatste training 

Eerste training:  Zaterdag 3 oktober 2020 
Laatste training:  Zaterdag 20 maart 2021 

Wijziging trainingsperioden (voor zover bekend) – De Uithof 

Datum Bijzonderheid 

Donderdag 24 december 2020 geen training Do.1, Do.2 en Do.3  

Vrijdag 25 december 2020 geen training Vr.1, en Vr.2 

Zaterdag 26 december 2020 geen training Za.1 en Za.2 

Donderdag 31 december 2020 geen training Do.1, Do.2 en Do.3 

Vrijdag 1 januari 2021 geen training Vr.1, en Vr.2 

mailto:ledenadministratie@dkijv.nl
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Wedstrijden Langebaan & Marathon 

Als sporter wil je natuurlijk je krachten meten! Niets is leuker om naast al het trainen van je 
techniek ook te kijken hoe hard je eigenlijk gaat. Heb je vooruitgang geboekt t.o.v. vorig jaar, 
of is er nog flink werk aan de winkel? 

Wat moet ik weten? 

Eigenlijk alles wat je moet weten staat op https://www.knsbgewestzh.nl/. Maar hieronder de 
belangrijke dingen. 

Langebaanwedstrijden rijden 

Wedstrijden rijden kan van jong tot oud. Je wordt ingedeeld naar leeftijd. 

Leeftijdsklassen 
Senioren en masters   geboren voor 1 juli 1997 
Neo-senioren   geboren tussen 30 juni 1997 en 1 juli 2001 
Junioren A   geboren tussen 30 juni 2001 en 1 juli 2003 
Junioren B   geboren tussen 30 juni 2003 en 1 juli 2005 
Junioren C   geboren tussen 30 juni 2005 en 1 juli 2007 
Pupillen   geboren na 30 juni 2007 

Geen klasse-indeling meer, bijzondere wedstrijden 

In principe wordt niet meer gewerkt met de indeling van wedstrijdschaatsers in klassen (o.b.v. 
snelheid). Derhalve is de klasse-indeling met bijbehorende limieten in dit boekje komen te 
vervallen. YF-limieten voor deelname aan de donderdag 1 training en deelname aan 
selectiewedstrijden zullen wel gehandhaafd blijven. De YF-limieten zullen op de website van het 
gewest Zuid-Holland KNSB worden gepubliceerd. 

Uitslagen Langebaan 
De tijden van officiële KNSB-schaatswedstrijden worden geregistreerd in ‘Vantage’ en 
gepubliceerd op de site van het gewest. Gereden tijden zonder (dag)licentie worden dus niet 
geregistreerd (bijvoorbeeld clubkampioenschappen). Elke maandag komt op onze site een mooi 
wedstrijdoverzicht samengesteld door Johan van Leeuwen. 

 

Marathonwedstrijden rijden 

Transponder 
Voor de marathoncompetitie in het komende seizoen zijn de transponders wederom verplicht 
voor alle marathoncategorieën met uitzondering van de pupillen. De voordelen van het gebruik 
van een transponder liggen niet alleen in het wedstrijdschaatsen maar ook in de trainingen en 
het recreatieschaatsen. De transponder zendt continu een signaal uit en de lus bij de finishlijn 
pikt dit signaal op en zendt het naar een website, waarop iedere transpondergebruiker op zijn 
persoonlijke pagina zijn of haar rondetijden kan terugkijken. Kijk op de site van My Laps voor 
de rondetijden in de Uithof. 

Veiligheid 
Het dragen van een door de ISU goedgekeurde helm tijdens marathonwedstrijden verplicht. 
Deze helmen zijn onder andere te koop bij Oomssport en Jan van der Hoorn. Daarnaast zal er 
scherp op worden toegezien, dat de afronding (aan de achterzijde) van de schaatsijzers een 
straal van minimaal 1 cm (ronding van een 10 cent munt) heeft. 

Aanmelden 
Wedstrijdrijders voor de Marathon dienen zich voor de individuele wedstrijden zelf in te 
schrijven. Het programma en de wijze tot uitnodiging staat vermeld op de site van het Gewest 
Zuid-Holland van de KNSB, zie https://www.knsbgewestzh.nl/.  

 

 

https://www.knsbgewestzh.nl/
http://www.mylaps.com/en/practice-results/location/632
https://www.knsbgewestzh.nl/


 12 

Wanneer kan ik wedstrijden rijden? 

Langebaanwedstrijden 

De abonnementhouderwedstrijden op de Uithof worden verreden op zaterdagavond, 
zondagochtend en zondagavond: 

Dag Baan  Tijd 

Zaterdagavond De Uithof Langebaan/marathon 20.00 - 23.00 

Zondagochtend De Uithof  Langebaan 07.00 - 09.45 

Zondagavond 1 De Uithof Langebaan 17.30 - 19.30 

Zondagavond 2 De Uithof Langebaan 19.30 - 22.00 

 

Het wedstrijdprogramma voor de langebaan wordt (wekelijks) gepubliceerd op de site van het 
Gewest Zuid-Holland van de KNSB, zie https://www.knsbgewestzh.nl/. Wedstrijdrijders dienen 
zichzelf hiervoor in te schrijven door middel van het vak rechtsboven ‘inschrijven’. 

Marathonwedstrijden 

De marathonwedstrijden op de Uithof in Den Haag worden verreden op zaterdagavond. 
Marathonwedstrijden voor de pupillen (en mogelijk C junioren) vinden op zondag op vaste tijd 
van 9.00 uur plaats. 

Kijk voor een actueel wedstrijdprogramma op: 
https://www.knsbgewestzh.nl/marathon/kalender/ 

 

Wat kost het? 

Om deel te nemen aan wedstrijden onder regelgeving van de KNSB zowel voor Langebaan als 
Marathon heeft de sporter een wedstrijdlicentie* nodig en dient er  
vastrecht te worden betaald. 

* Bij de reguliere abonnementshouderwedstrijden zal er in het seizoen 2020-2021 zo nu en dan 
de mogelijkheid worden geboden om met een daglicentie voor een wedstrijd in te schrijven. 
Naast de daglicentie dient een inschrijfbedrag (€ 15,00, voor pupillen € 7,50 ) voor betreffende 
wedstrijd betaald te worden. Bovendien zullen de recordwedstrijden opengesteld worden voor 
schaatsers met een daglicentie (per afstand een gelimiteerd aantal). 

Wedstrijdlicentie 

De wedstrijdlicentie biedt toegang tot wedstrijden in alle KNSB-disciplines. Uiteraard kan de 
wedstrijdorganisatie daarin nadere en/of afwijkende voorwaarden stellen. De wedstrijdlicentie 
biedt sporters een waarde pakket met daarin een aanvullende ongevallenverzekering. 

De wedstrijdlicentie die geldt voor alle disciplines, dus langebaan, marathon, shorttrack en 
inline-skate dien je zelf aan te vragen via mijn.knsb.nl. De wedstrijdlicentie heeft drie 
prijsklassen, gerelateerd aan de leeftijd van de licentiehouder. 

Een licentie is één jaar geldig. Geldigheid start op datum van aanvraag/verstrekking. De 
wedstrijdrijders zijn door de KNSB per e-mail geïnformeerd over de wijze van verlenging.   

Kosten 

De wedstrijdlicentie heeft drie prijsklassen, gerelateerd aan de leeftijd van de licentiehouder. 

Leeftijd op moment van aanschaf Kosten 
t/m 12 jaar:      € 11,00 
13 t/m 18 jaar:    € 24,80 
18 + jaar:      € 41,30 

https://www.knsbgewestzh.nl/
https://www.knsbgewestzh.nl/marathon/kalender/
https://mijn.knsb.nl/
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Vastrecht langebaan 

Behalve licentiekosten ben je ook vastrecht kosten verplicht te betalen als je aan wedstrijden 
deelneemt. Uit deze bijdrage worden de ijshuur en aanvullende kosten om een wedstrijd te 
kunnen organiseren vergoed. Deze kosten worden afgeschreven via DKIJV. 

Let wel, de juryleden en baancommissarissen zijn allen onbetaalde vrijwilligers, leden en/of 
ouders van (jeugd)leden die deze wedstrijden mogelijk maken. 

Het vastrecht heeft drie prijsklassen, gerelateerd aan de leeftijd van de wedstrijdrijder. Als je 
zowel langebaan als marathonwedstrijden rijdt, krijg je korting op je vastrecht marathon. 

Langebaan (inclusief wedstrijdinschrijfgeld) 

Junioren A – masters € 80,00 

Junioren C en B € 60,00 

Pupillen € 40,00 

Marathon (inclusief inschrijfgeld baancompetitie marathon) 

Junioren A – masters (indien ook vastrecht langebaan aangevraagd) € 63,00 (€ 32,00) 

Junioren C en B (indien ook vastrecht langebaan aangevraagd) € 42,00 (€ 24,00) 

Pupillen (indien ook vastrecht langebaan aangevraagd)  € 24,00 (€ 19,00) 

 

Marathonrijders, die aan de wedstrijden in het 6-banentoernooi deelnemen dienen ook 
vastrecht marathon aan te vragen en te betalen. Voor deelname aan het 6-banentoernooi wordt 
€ 25,00 in rekening gebracht. 
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Shorttracken 

Voor wie?  

Voor pupillen, junioren tot zelfs masters! 

Van 6 tot en 100 jaar!!!! 

Naast langebaanschaatsen kun je bij DKIJV ook shorttracken. Als jeugdschaatser, zelfs al ben je 
heel jong (vanaf 6 jaar), is dit al mogelijk. Dit is heel uitdagend, goed voor je bochtentechniek 
(dus ook goed te combineren met langebaan) en daarnaast is er een hele leuke competitie als 
je wedstrijden gaat/wilt gaan rijden.  

Bij shorttrack is er namelijk voortdurend aandacht voor de bochten (het rechte eind is maar 30 
of 40 meter in plaats van de 110 meter op de langebaan). Shorttrack kan goed worden 
gecombineerd met langebaanschaatsen.  

Leeftijdsklasse 

Sommige schaatsuren en bedragen zijn leeftijdsafhankelijk. 

Senioren en masters   geboren voor 1 juli 1997 
Neo-senioren   geboren tussen 30 juni 1997 en 1 juli 2001 
Junioren A   geboren tussen 30 juni 2001 en 1 juli 2003 
Junioren B   geboren tussen 30 juni 2003 en 1 juli 2005 
Junioren C   geboren tussen 30 juni 2005 en 1 juli 2007 
Pupillen   geboren na 30 juni 2007 

 

Waar en op welke dagen kan ik trainen? 

Shorttracken wordt beoefend op de binnenbaan van De Uithof in Den Haag en op de 
ijsbanen in Zoetermeer en Dordrecht. Proeflessen zijn mogelijk. 

Let op! De trainingstijden van De Uithof zijn iets aangepast ten opzichte van vorig 
seizoen. 

Dag Tijd Baan Categorie 

Maandag 1 18.30 – 19.30 uur De Uithof Iedereen (geen beginners) 

Maandag 2 20.00 – 21.00 uur De Uithof gewestelijk geselecteerden   

Maandag 20.15 – 21.15 uur Sportboulevard 
Dordrecht 

Wedstrijdrijders junioren C-
masters 

Woensdag 1 18.15 – 19.30 uur SilverDome 
Zoetermeer 

pupillen-masters (geen 
beginners) 

Woensdag 2  19.30 – 20.45 uur SilverDome 
Zoetermeer 

gewestelijk geselecteerden 

Woensdag 18.50 – 19.50 uur De Uithof  Pupillen-junioren A beginners 

Vrijdag 18.45 – 19.45 uur Sportboulevard 
Dordrecht 

Pupillen-masters 

Vrijdag 19.00 – 20.15 uur SilverDome  
Zoetermeer 

pupillen, junioren B/C (met name 
beginners)   

 

Shorttrackers van DKIJV zijn te gast bij de thuisverenging op de betreffende ijsvloer. 
Gastverenigingen zijn o.a. HVHW, YVZ en IHCL. De KNSB biedt niet langer trainingen aan op de 
ijsbaan in Leiden. Wie in Leiden wil trainen, moet zich aanmelden bij IHCL. Op hun website kan 
je alle informatie vinden. 

 

 



 15 

Wat kost het? 

1e trainingsabonnement Junioren A t/m masters € 152,00 

Junioren B en C en pupillen € 131,00 

2e en volgend 
trainingsabonnement 

Junioren A t/m masters € 99,00 

Junioren B en C en pupillen € 88,00 

 

Trainingsbijdrage winterseizoen 

De bijdrage voor de schaatstrainingen van onze gediplomeerde schaatstrainers bedragen per 
training:  
1ste training    € 32,50  
2e en volgende training  € 22,50 (per training) 

 

Wat moet ik verder nog weten? 

Eerste en laatste training 

Datum Bijzonderheid 

Maandag 5 oktober 2020 Eerste training Uithof 

Woensdag 24 maart 2021 Laatste training Uithof 

Woensdag  16 september 2020 Eerste training Silverdome 

Vrijdag ? maart 2021 laatste training Silverdome nog niet bekend 

Maandag 14 september 2020 Eerste training Sportboulevard Dordrecht 

Vrijdag 19 maart 2021 Laatste training Sportboulevard Dordrecht 

 

Wijziging trainingsperioden shorttrack (voor zover bekend) 

Datum Bijzonderheid 

Vrijdag 25 december 2020 geen training Silverdome/Sportboulevard Dordrecht 

Vrijdag 1 januari 2021 geen training Silverdome/Sportboulevard Dordrecht 
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Wedstrijden Shorttrack 

Om deel te nemen aan wedstrijden onder regelgeving van de KNSB heeft de sporter voor het 
shorttrack een wedstrijdlicentie* nodig. 

Wedstrijdlicentie 

De wedstrijdlicentie biedt sporters een waarde pakket met daarin een aanvullende 
ongevallenverzekering. De wedstrijdlicentie die geldt voor alle disciplines, dus langebaan, 
marathon, shorttrack en inline-skaten dien je zelf aan te vragen via mijn.knsb.nl. Heb je hem 
dus al aangevraagd voor langebaan, dan hoef je dit niet nog een keer te doen! 

Een licentie is één jaar geldig. Geldigheid start op datum van aanvraag/verstrekking. De 
wedstrijdrijders zijn door de KNSB per e-mail geïnformeerd over de wijze van verlenging.   

Kosten 

De wedstrijdlicentie heeft drie prijsklassen, gerelateerd aan de leeftijd van de licentiehouder. 

Leeftijd op moment van aanschaf Kosten 
t/m 12 jaar:      € 11,00 
13 t/m 18 jaar:    € 24,80 
18 + jaar:      € 41,30 

Regiocompetitie West / KNSB-cup Shorttrack 

Voor het shorttrack geldt niet dat er ‘vastrecht’ benodigd is om aan wedstrijden mee te kunnen 
doen. Iedereen met een wedstrijdlicentie voor shorttrack mag meedoen met wedstrijden. 
Degene die mee willen doen aan de regiocompetitie West dienen zich aan het begin van het 
seizoen in te schrijven voor de gehele regiocompetitie. Meer informatie over kosten voor deze 
regiocompetitie volgt zodra die bekend is. Voor degene die zich kwalificeren voor de nationale 
KNSB cup dienen zich ook voorafgaand aan deze competitie in te schrijven. Meer informatie 
hierover volgt in september via de KNSB middels het communiqué mbt de KNSB cup. 

 

Wat moet ik verder nog weten? 

Wedstrijdprogramma Shorttrack 

Het shorttrack wedstrijdprogramma staat vermeld op www.shorttrackonline.info  

Aanmelden voor wedstrijden 

Aanmelden geschiedt via de shorttrack coördinator shorttrack@dkijv.nl  

Uitslagen 

Op shorttrackonline staan de uitslagen en tijden gepubliceerd. Vaak zijn deze direct online in te 
zien gedurende de wedstrijden en vaak kun je de wedstrijden ook volgen via de computer 
middels het internet. 

   

  

https://mijn.knsb.nl/
http://www.shorttrackonline.info/
mailto:shorttrack@dkijv.nl


 17 

Bijzondere regelingen 

Lid van de ANSU-wedstrijdgroep/ANSU opleidingsploeg van DKIJV of geselecteerd voor 
IJsfaciliteiten, het KNSB Talent Team zuidwest of de gewestelijke opleidingsploeg? 

ANSU-wedstrijdgroep / ANSU Opleidingsploeg 

Als schaatsers serieus trainen en meedoen aan wedstrijden kunnen ze lid worden van de ANSU-
wedstrijdgroep. De ANSU-wedstrijdgroep is er voor alle junioren die aan de criteria voldoen. 
Daarnaast starten we dit jaar ook met een ANSU opleidingsploeg. Dit is een nieuwe 
opleidingsploeg voor schaatsers pupillen B t/m junioren C1. Doel van deze ploeg is je op te 
leiden voor onze ANSU wedstrijdgroep. 

Voor bepaalde extra trainingsactiviteiten kan een extra financiële bijdrage worden gevraagd. 

 

IJsfaciliteiten 

Wat zijn IJsfaciliteiten? 

YF = IJsfaciliteiten voor clubschaatsers met NK-kansen 

Sinds oktober 2012 kent Gewest Zuid-Holland een regeling die extra faciliteiten biedt aan 
clubschaatsers (schaatsers die geen lid zijn van een gewestelijke of landelijke selectie) met 
kansen op NK-deelname. De YF worden per seizoen verstrekt, op basis van vooraf vastgestelde 
normen. Deze bestaan uit: 

 Toegang tot het rustige trainingsuur voor selecties langebaan + YF-rijders (Do.1). 
 Nagenoeg hetzelfde wedstrijdprogramma als de rijd(st)ers van het KNSB Talent Team 

ZW en de gewestelijke opleidingsploeg langebaan. 

 Indien NK-deelname: coaching door gewestelijke trainers. 

Normen  

De normen worden jaarlijks vastgesteld door de GTC Langebaan.  
De YF-limieten zullen op de website van het gewest Zuid-Holland KNSB worden gepubliceerd. 

Toekenning YF 

Bij de start van het seizoen worden YF toegekend aan alle rijders die in het vorige seizoen aan 
de toen voor hun leeftijdsklasse geldende normen hebben voldaan. Een junior C2 krijgt dus YF 
als hij/zij in het vorige seizoen de norm voor junioren C1 heeft gehaald. Deze rijders dienen in 
het seizoen van het behalen van de YF-norm en in het seizoen waarin YF wordt toegekend, ten 
minste twee abonnementen hebben afgenomen voor de trainingsperioden op de Uithof. 

Tijdens het gehele seizoen kan een rijder YF toegekend krijgen als hij/zij aan de actuele 
normen van zijn/haar huidige leeftijdsklasse heeft voldaan.  

Opmerkingen: 

 YF Allround gelden voor pup.A t/m senioren 
 YF Sprint en Lange afstand gelden vanaf junioren B 
 De normen voor pupillen B (allround) en junioren C2 (sprint) dienen alleen voor 

toekenning YF in het volgend seizoen. 

 Alleen tijden gereden op de Uithof en opgenomen in VANTAGE gelden.  

YF-regeling voor senioren B en masters:  

Zie http://www.knsbgewestzh.nl/langebaanm/ijsfaciliteiten-voor-sen-b-en-masters/ 

Rijd(st)ers die voor YF worden uitgenodigd en te kennen geven dat zij gebruik willen maken 
van de Do.1 trainingsperiode, dienen een abonnement voor tenminste een andere 
trainingsperiode te hebben aangevraagd. De prijs voor een Do.1 abonnement is dan de prijs 
van een 2e abonnement. 

http://www.knsbgewestzh.nl/langebaanm/ijsfaciliteiten-voor-sen-b-en-masters/
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Abonnementen voor KNSB Talent Team ZW en Gewestelijke opleidingsploeg 
(langebaan) 

Ben je geselecteerd voor het KNSB Talent Team ZW of de gewestelijke opleidingsploeg? Dan 
geldt onderstaande regeling:  

In verband met de corona maatregelen zullen in het winterseizoen 2020-2021 geen zgn. 
totaalabonnementen voor alle trainingsperioden voor leden van het KNSB Talent Team ZW en 
de gewestelijke opleidingsploeg worden verstrekt. De rijd(st)ers van genoemde twee ploegen 
worden geacht een abonnement op Wo.2 en Do.1 af te nemen en nog een abonnement op een 
andere trainingsperiode (in overleg met de trainer te bepalen).  

In de inschrijfmodule van DKIJV dienen voor deze rijd(st)ers dus drie afzonderlijke 
trainingsperioden te worden ingevuld. Voor deze drie abonnementen worden de onderstaande 
prijzen in rekening gebracht. Meldt dit bij opmerkingen in het elektronische formulier; in de 
optelling is het bedrag nog niet aangepast. Dit passen wij dus aan. 

Junioren A – senioren Wo.2,  Do.1 en nog 1 trainingsperiode 
(totaal 3 abonnementen) 

€ 300,00 

Junioren B/C Wo.2,  Do.1 en nog 1 trainingsperiode 
(totaal 3 abonnementen) 

€ 260,00 
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Algemene kosten 

De kosten om te kunnen schaatsen op De Uithof, Zoetermeer en Dordrecht zijn opgebouwd uit 
verschillende componenten. Slechts een klein deel is bestemd voor DKIJV om de kosten te 
dekken voor o.a. trainers, evenementen, clubhuis, etc. Dit deel betreft de contributie, de 
trainingsbijdrage en de administratiekosten. 

We belasten de ijshuur (abonnementsgeld) die het Gewest Zuid-Holland van de KNSB bij DKIJV 
in rekening brengt één op één door. Ook de contributie van de KNSB wordt aan de actieve 
leden door DKIJV doorbelast. Voor wedstrijdrijders langebaan komt daar nog een bijdrage bij 
voor deelname aan de wedstrijden, dit noemen we het vastrecht.  

Om aan wedstrijden deel te nemen heb je een wedstrijdlicentie nodig. Deze licentie is geschikt 
voor alle disciplines, en deze dien je zelf via mijn.knsb.nl tijdig aan te vragen en te betalen. Je 
krijgt dan een relatienummer waarmee je je voor wedstrijden kunt inschrijven. Zonder licentie 
kun je dus niet inschrijven voor wedstrijden. Op mijn.knsb.nl kun je de disciplines aanvinken 
waaraan je wilt deelnemen.  

 

Contributie DKIJV 2020-2021 

De contributie voor het lidmaatschap van DKIJV wordt jaarlijks automatisch afgeschreven door 
middel van een machtiging. Dit gebeurt in juli van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar van 
DKIJV loopt van 1 mei tot en met 30 april. 

Pupillen    € 30,50   
Junioren C en B   € 35,50 
Junioren A t/m Masters  € 40,50 

 

Administratiekosten  
De administratiekosten worden in rekening gebracht bij alle actieve leden en zijn jaarlijks per 
persoon € 3,00. 

 

Contributie KNSB  

DKIJV is verplicht contributie af te dragen aan de KNSB. Alle actieve sportende leden, zowel op 
de schaats en/of inline-skate en daarnaast de kaderleden zijn een afdracht verschuldigd aan de 
KNSB voor contributie. Leden tot en met 18 jaar betalen € 6,25 KNSB-contributie en leden 
ouder dan 18 jaar betalen € 8,90 (peildatum 1 juli).  

 

Wat houdt deze KNSB-contributie voor mij in? 
Dit omvat de aanvullende ongevallenverzekering, korting op nader te bepalen KNSB-producten, 
jaarlijks recht op één gratis daglicentie voor deelname aan een wedstrijd naar keuze.  

https://mijn.knsb.nl/
https://mijn.knsb.nl/
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DKIJV-clubkleding 

DKIJV rijdt al enkele jaren in Delfts Blauwe clubkleding. Het is ons gelukt om met behulp van 
onze sponsors de prijzen voor deze kleding zeer aantrekkelijk te maken. Voor de 
wedstrijdschaatsers en wedstrijd inline-skaters vinden we het vanzelfsprekend dat zij op het ijs 
in (nieuwe) DKIJV-clubkleding schaatsen, in het belang van herkenbaarheid voor de vereniging 
en niet in de laatste plaats in het belang van onze sponsoren. Door in DKIJV-clubkleding te 
schaatsen, ben je een waar ambassadeur voor een leuke vereniging waar sportiviteit hoog in 
het vaandel staat. Hoe mooi is het om leden van pupil tot master over het ijs te zien glijden in 
de zeer herkenbare clubkleding. 

Jeugdschaatsers (bestaande en nieuwe leden) zien we op de zaterdagavond graag in minimaal 
een Delftsblauw DKIJV-schaatsjack op het ijs. Als het koud is, kun je je onder het jack warm 
genoeg kleden.  

We bieden voor de jeugd ook universele helmen aan voor het jeugdschaatsen, inline-skaten of 
(race)fietsen. Mooie hedendaagse en comfortabele helmen, waar we de prijs met sponsoring 
laag hebben kunnen houden. 

Van (volwassen) leden, die actief aan de trainingen deelnemen, verwachten wij dat zij minimaal 
een DKIJV-schaatsjack dragen.  

Wil je een zgn. snel wedstrijdpak bestellen, dan is de prijs heel schappelijk met een bijdrage 
van de sponsor, ook hier dus.  

Meer informatie over het assortiment en de prijslijst kun je aanvragen bij de kledingcommissie 
via kleding@dkijv.nl. Houd via de website en de nieuwsbrief, agenda e.d. de pasmomenten in 
de gaten waarop je de kleding kunt passen en bestellen. Let op: de levertijden zijn over het 
algemeen lang, dus wacht niet tot een week voor het seizoen begint! 

Enkele rijders, met name de inline-skaters en marathonrijders, rijden voor een commercieel 
team of in kleding beschikbaar gesteld door het Talent Team en/of de gewestelijke 
opleidingsgroep. Als je in een andere outfit rijdt, dan in de DKIJV-kleding, verzoeken wij je dit 
met het secretariaat@dkijv.nl af te stemmen. Onze sponsoren moeten hierover worden 
geïnformeerd omdat je ook dan uitkomt voor DKIJV.  

mailto:kleding@dkijv.nl
mailto:secretariaat@dkijv.nl

