
 

Wedstrijden rijden bij de Limmer IJsclub, 
 

Als je bent gaan rijden bij de Limmer IJsclub is het leuk om ook mee te gaan doen aan wedstrijden. 

Nu is het best wel een beetje ingewikkeld hoe je wedstrijdrijder kunt worden dus we hebben alle 

stappen even netjes voor je op een rijtje gezet. 

STAP 1 
Je MOET de club laten weten dat je van plan om wedstrijden te gaan rijden. WIJ melden jou dan aan 

bij de KNSB. Je doet dit door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@limmerijsclub.nl. Zolang 

je wedstrijden blijft rijden blijf je dan ingeschreven staan. Als je wilt stoppen met het rijden van 

wedstrijden laat je dat ook weer aan ons weten. Heb je al eens eerder wedstrijden gereden en een 

wedstrijdlicentie gehad dan kan je deze stap overslaan. 

STAP 2 
Nadat je bent aangemeld bij de KNSB ontvang je inloggegevens. Je gaat nu ZELF inloggen op de site 

van de KNSB om daar een wedstrijdlicentie te kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de licentie moet je betalen en deze is vanaf het 

moment van aanschaf 1 jaar geldig. Dat geeft je dus het 

recht om je in te schrijven voor wedstrijden. Je schrijft je in 

voor de juiste discipline. Als je enkel langebaan 

wedstrijden gaat rijden dan geef je dat aan. Als je mee 

gaat doen aan de SFA wedstrijden (waarbij een marathon 

op het programma staat) of gaat meedoen aan de 

marathon competitie op de vrijdagavond dan selecteer je ook de discipline marathon.. Je selecteert 

de ook juiste vereniging. Als je hier NIET kunt kiezen voor de Limmer IJsclub neem je contact op met 

de ledenadministratie.  

 

mailto:ledenadministratie@limmerijsclub.nl


 

STAP 3 
Je moet je voor iedere afzonderlijke wedstrijd inschrijven via de site https://inschrijven.schaatsen.nl. 

Je krijgt altijd mailtjes van de club of hoort het van de trainer dat er een wedstrijd is voor jouw 

categorie. De inschrijving voor een wedstrijd opent meestal zo anderhalve week voor de wedstrijd en 

sluit meestal twee dagen voor de wedstrijd. In die tijd bezoek je dus de website. Klikt op de wedstrijd 

van jouw keuze en schrijft je in met jouw KNSB relatienummer. Na het inschrijven ontvang je direct 

een mailtje met de bevestiging dat je bent ingeschreven. In deze mail vind je ook een link waar je op 

moet klikken mocht je je af willen melden. Dat kan overigens ook door een mail te sturen naar de 

organisator van de wedstrijd. Het is belangrijk dat je het laat weten als je toch niet kunt rijden. Als je 

tijdens het inschrijven op deze site een foutmelding krijgt dan kan het zijn dat je wedstrijdlicentie is 

verlopen. Deze dien je dan eerst te verlengen  op de website van de KNSB. Na een half uurtje kun je 

je dan meestal weer inschrijven. 

 

Als je nu al een beetje benieuwd bent naar welke wedstrijden er zijn waar je aan kunt deelnemen 

kun je alvast kijken op het schema dat bij de start van het seizoen op de website wordt gepubliceerd. 

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/


 

STAP 4 
Je schaft een set wedstrijdbandjes aan. Deze zijn verplicht om te dragen tijdens de wedstrijd. Deze 

wedstrijdbandjes worden verkocht bij de schaatsspeciaalzaken als FortySix Sports bij de ijsbaan, Norg 

Sport op de Helderseweg in Alkmaar of Edward Hagen skates in Heemskerk. 

 

Welke wedstrijden zijn er voor mij dit jaar? 
We kennen verschillende soorten wedstrijden en leggen hier uit aan welke wedstrijden JIJ mee kunt 

doen. 

1. De clubwedstrijden 

Dit zijn de wedstrijden waar LUC in het schema staat. Dat zijn wedstrijden voor de rijders van 

Limmen, Uitgeest en Castricum. Onze drie verenigingen hebben dan een “eigen” wedstrijd. Je ziet op 

dit soort avonden veel leden van je eigen vereniging. Jong en oud strijden die avond in hun eigen 

categorie.  

2. De Baancompetitie 

Nieuw vanaf het seizoen 2019-2020 de SFA cup of Baancompetitie. De verenigingen op de baan in 

Alkmaar zijn met elkaar verbonden via de Schaats Federatie Alkmaar. Dit jaar is er een speciale 

competitie opgericht waarbij per wedstrijd punten te verdienen zijn voor de Baancompetitie. Door 

deel te nemen aan deze wedstrijden in je eigen categorie kun je die punten verdienen. Het lijkt 

eigenlijk een beetje op de World Cup van de professionele schaatsers… 

3. Interclub competities 

Dit zijn speciale wedstrijden. De Volharding Bokaal is zo’n wedstrijd. Op die avond strijden alle clubs 

die trainen op de baan van Alkmaar (en nog clubs uit Hoorn) met elkaar voor de Volharding Bokaal. 

Voor dit soort wedstrijden wordt je misschien geselecteerd door je trainers… 

Dus… ben je pupil en benieuwd welke wedstrijden je kunt rijden? In het voorbeeld 

wedstrijdschema hierboven zie je dat je direct kunt deelnemen aan: 

- baancompetitie pupillen op 16 oktober 

- clubwedstrijd LUC op 24 oktober 

Per wedstrijd besluit je ZELF of je wilt deelnemen door je aan te melden via 

https://inschrijven.schaatsen.nl 

De KNSB heeft een boekje met belangrijke informatie over het rijden van wedstrijden. Dat kun je 

HIER vinden. https://storage.knsb.nl/2017/07/Wedstrijdboekje-langebaanschaatsen.pdf 

NB: Heb je na het lezen van deze instructie nog vragen over het rijden van wedstrijden, stuur dan een 

mail aan b.de.wolf@limmerijsclub.nl Dan kijk ik of je kan helpen. 
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