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Abonnementstarieven  2017-2018 in Euro’s 
versie 07 september-2017 
vervangt alle voorgaande versies 
 

Een basis-, duo-, trio-, wedstrijd-abonnement geeft de mogelijkheid tot 

deelname aan zo’n 10-tal LB-wedstrijden op de thuisbaan 

Breda/Eindhoven+Geleen en Tilburg (baan, waarvoor het abonnement is afgenomen) en 

geeft verder de mogelijkheid tot deelname aan de MR-wedstrijden op de banen 

Breda/Eindhoven/Tilburg en Geleen  

Een basisabonnement geeft de mogelijkheid tot 1 maal trainen op een gewestelijke training, 

duo-abonnement 2 maal, trio-abonnement 3 maal, trainingsabonnement 1 of 2 maal. 

 
 

Breda

Masters, Sen. 196,00 265,00 337,00 245,00 365,00 137,50 128,00

Neo-Senioren 196,00 265,00 337,00 245,00 365,00 137,50 128,00

Junioren A 183,50 247,50 314,50 228,00 339,00 129,00 120,50

Junioren B 167,00 224,50 285,00 207,00 305,00 118,50 110,50

Junioren C 137,00 183,00 231,00 172,00 255,00 98,50 90,50

Pupillen 118,50 160,00 203,00 148,00 221,00 83,50 79,50

Trainerspas 15,00 Alleen zat-ochtend

 1 of 2x per selectie-, en 1x per trainingsabonnement

Opwaardering van de Optisportpas € 5,- per basis-, duo-, trio-, selectie-, trainingsabonnement of trainerspas

Eindhoven / Geleen voor wat betreft wedstrijdabonnement

Masters, Sen. 207,50 276,00 136,00 144,00

Neo-Senioren 207,50 276,00 136,00 144,00 zie opmerking

Junioren A 194,50 257,00 128,00 135,00 Korting

Junioren B 177,00 234,00 117,50 124,00

Junioren C 146,00 193,00 97,50 102,50

Pupillen 125,00 166,00 82,50 89,00

Trainerspas 15,00  per training avond

Geleen via wedstrijdabonnement deelname wedstrijden in Eindhoven en Geleen

Masters, Sen. zie Eindhoven

Neo-Senioren zie Eindhoven

Junioren A zie Eindhoven

Junioren B zie Eindhoven

Junioren C zie Eindhoven

Pupillen zie Eindhoven

Tilburg

Masters, Sen. 137,50

Neo-Senioren 137,50

Junioren A 129,00

Junioren B 118,50

Junioren C 98,50

Pupillen 83,50

Categorie

Wedstrijd-

abonnement  

Gewestelijke en 

buiten-

gewestelijke 

rijders/sters

Wedstrijd-

abonnement  

Gewestelijke en 

buiten-

gewestelijke 

rijders/sters

Duo-

abonnement          

Di en Do-

avond          

18.30-19.45 u

Duo-

abonnement         

2 avonden    

of 1 avond en 

Za-morgen

Categorie

Basis-

abonnement                

Di-avond           

of Do-avond  

18.30-19.45 u

 per training avond

Bijdrage EHBO op wedstrijavonden € 2,50 per wedstrijdabonnement

Bijdrage EHBO per trainingsavond € 2,50:      1x per basis-, 2x per duo-, 3x  trio,

Categorie

Basis-

abonnement                

Di-avond           

of Do-avond 

of Za-morgen

Categorie

Bijdrage EHBO op wedstrijavonden € 2,50  1x per basis-, duo-, of wedstrijdabonnement

Wedstrijd-

abonnement  

gewestelijke en 

buiten-

gewestelijke 

rijders/sters

Trio-

abonnement     

3 maal          

Di en Do en 

Za-morgen

Selectie-

abonnement Di 

of  Do incl. 

wedstrijd-

abonnement

Trainings-

abonnement, 

gewestelijke 

verenigings 

rijders/sters

Trainings-

abonnement, 

gewestelijke 

verenigings 

rijders/sters,               

Di- en  Do-avond

Trainings-

abonnement, 

gewestelijke 

verenigings 

rijders/sters,               

Di- of Do-avond

Wedstrijd-

abonnement  

gewestelijke en 

buiten-

gewestelijke 

rijders/sters

Selectie-

abonnement       

Di en Do incl. 

wedstrijd-

abonnement
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Korting:  

Voor het 3e en volgende gezinslid geldt een korting van 50% op het af te nemen basis-, duo- of 

trio-abonnement.  

De 50% regeling geldt niet voor het selectie-abonnement, het wedstrijdabonnement, of het 

trainingsabonnement. Duidelijk aangeven bij het indienen van de abonnementsaanvraag. 

Het 2e trainingsabonnement(dinsdag- en donderdag-avond) in Eindhoven voor dezelfde 

persoon kan worden aangeschaft met een reductie van 25% 

Abonnementen, ingaande 1 januari 2018, kunnen aangeschaft worden met 50% reductie, geldt 

voor alle abonnementen. (Geldt niet indien aangevraagd voor een 3e en volgend gezinslid ) 
 

Basisabonnement Het basis-abonnement geeft toegang tot  1 reguliere training naar keuze en 

Trainings- (1x) het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de baan, waarvoor  

en wedstrijdabonn. het abonnement is afgenomen en aan MR-wedstrijden op alle 400m- 

banen binnen het Gewest. 

Duo-abonnement Het duo-abonnement geeft toegang tot  2 reguliere trainingen naar keuze en 

Trainings- (2x) het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de baan,  

en wedstrijdabonn. waarvoor het abonnement is afgenomen en aan MR-wedstrijden op alle 

400m- banen binnen het Gewest  

Trio-abonnement Het trio-abonnement geeft toegang tot 3 reguliere trainingen naar keuze en 

Trainings- (3x)         het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de baan,  

en wedstrijdabonn.       waarvoor het abonnement is afgenomen en aan MR-wedstrijden op alle  

400m- banen binnen het Gewest  

Wedstrijd-abonnement Dit abonnement geeft rijders/rijdsters, die op een  400m-baan buiten ons 

Gewest trainen, de mogelijkheid in de weekenden deel te nemen aan 

LB-wedstrijden op de baan, waarvoor het abonnement is aangeschaft 

en aan MR-wedstrijden op alle banen in ons Gewest. 

 Pupillen van verenigingen in het Gewest NB-L-Z, die met hun 

vereniging trainen op een 60x30m-baan, kunnen dor het aanschaffen van 

dit abonnement deelnemen aan wedstrijden in de pupillen-categorie op de 

baan waarvoor het abonnement is aangeschaft. 

 Leden van de Belgische vereniging NLSV en LBSG kunnen van dit 

abonnement gebruik maken om LB-wedstrijden in Eindhoven(NLSV), 

Breda(LBSG) te rijden en MR-wedstrijden op de overige banen in ons 

Gewest, voor pupillen van deze verenigingen geldt voorgaande. 

Hetzelfde is van toepassing voor de leden van de verenigingen Hoekse 

Waard en IJsclub Alblasserwaard voor Breda en RSNL voor Eindhoven 

 Geldt ook Trainers, die in de weekenden aan LB-wedstrijden wensen deel te 

nemen, op de baan waar zij training geven en aan MR-wedstrijden op alle 

banen in ons Gewest 

 Gewestelijke rijders/sters(actieve leden van verenigingen aangesloten bij het 

Gewest NB-L-Z), die op andere tijden (tijdens verenigingsuren) trainen op 

de 400-baan, kunnen voor de baan, waarop men traint, een 

wedstrijdabonnement aanschaffen voor deelname aan LB-wedstrijden op 

deze baan en MR-wedstrijden op alle banen in ons Gewest. 

Nieuw Wedstrijdabonnement Eindhoven gaat samen met Geleen. De 

wedstrijdrijders(sters) van Eindhoven of Geleen kunnen op beide 

400m-banen deelnemen aan de LB-wedstrijden. Geldt ook voor de 

houders van een basis- of duo-abonnement van Eindhoven. 

 Voor deze rijders(sters) geldt als Thuisbaan Eindhoven/Geleen. 

  

Deelname aan LB-trainingswedstrijden op een andere baan, dan waarvoor het 

wedstrijdabonnement is aangeschaft, kan door de deelnemer-

bijdrage te betalen volgens de regeling “ incidentele deelname” (zie de 

website www.knsbzuid.nl  voor verdere informatie).  

Een KNSB-Wedstrijdlicentie(Relatienummer) LB/MR/ST is altijd verplicht voor alle categorieën. 

 

Trainingsabonnement Gewestelijke rijders/sters, leden van de aangesloten verenigingen in ons 

Gewest, kunnen met dit abonnement trainen met hun clubtrainer tijdens de 

reguliere gewestelijke trainingen. Voor Breda kan dit abonnement alleen 

aangeschaft worden voor de zaterdagmorgen training en voor de baan in 

Eindhoven voor de dinsdag- en/of donderdagavond. In Eindhoven geldt 

een korting van 25%  op het 2e trainingsabonnement als voor de 

Dinsdag- en Donderdagavond een abonnement wordt afgenomen. 

http://www.knsbzuid.nl/
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 Géén mogelijkheid tot rijden van LB of MR-wedstrijden op de vier 400m-

banen in het Gewest. 

Trainerspas Trainers in functie op een trainingsavond of –morgen op de 400m-banen in 

Breda of Eindhoven dienen in het bezit te zijn van een trainerspas. Een 

trainerspas per trainingsavond, waarvoor de vereniging de trainer voor heeft 

aangemeld.  

Selectieabonnement mogelijk voor: leden van de gewestelijke LB en MR-ploegen, rijders/sters, 

die landelijk marathons rijden en overige gewestelijke rijders/sters, die 

behoren tot de klasse 1 en 2 in hun categorie. 

 Breda: 1 uur selectietraining op dinsdag en/of donderdag  de selectie-

trainingsabonnementsprijzen zijn reeds incl. het wedstrijd-

abonnement. 

 Wil men alsnog verder trainen dan dient men een gereduceerd basis- of 

duo-abonnement aan te schaffen. 

 

KNSB-Daglicentie mogelijkheid tot deelname aan LB/MR-wedstrijden zonder wedstrijdlicentie, 

indien zo aangekondigd door de desbetreffende baancommissie met een 

KNSB-daglicentie en inschrijfgeld volgens de genoemde regeling 

  

Algemeen Het Basis-, Duo-, Trio- en Wedstrijdstrijdabonnement kan alleen aangeschaft 

worden via de vereniging als men in het bezit is van een geldige KNSB-

Licentie met een bijbehorend relatienummer  

Voor MR-wedstrijden worden beennummers verstrekt tegen een huurbedrag 

of kunnen worden aangekocht. 

Opzegging/Beëindiging Opzeggen van een abonnement of aanpassen kan alleen schriftelijk gemeld 

aan de abonnementenbeheerder van het Gewest. De verandering gaat in de 

1e van de daaropvolgende maand. Opzegging alleen bij een gegronde reden, 

zoals ziekte, blessure, werkkringverandering, enz. 

 

 

 

Zondag  Den Bosch 16.00- 17.45 en 17.00-18.45 uur:  

Wedstrijdtraining Pupillen-wedstrijdrijders. De training begint om 16.00 of 17.00 uur met een 

gezamenlijke droogtraining. Training op het ijs van 16.45 tot 17..45 uur. En van 17.45-18.45uur. Deze 

training is in principe verplicht voor alle wedstrijdpupillen, die wedstrijden willen rijden met het 

regioteam van Shorttrack Brabant. Om 16.15 moeten de kussens op het ijs. 

Let op:  1e trainingsavond 15 oktober; zondag 15 en 22 oktober 2017, en 18 en 25 februari, 4 maart 

2018 gezamenlijke training 17.30-18.45 u. Geen trainingen op 19 november, 17 december 2017, en 

7 en 14 januari, 11 februari en 18 maart 2018 

 

Donderdag  Breda 18.15-19.15 uur:  

Schaatsklas en training voor recreanten shorttrack. Shorttrackschaatsen zijn niet verplicht. Er mag ook 

op een ander type schaats worden gereden zoals ijshockeyschaatsen. Shorttrackschaatsen worden 

overigens wel aangeraden. 

De rijders dienen zelfstandig in te lopen. Om ….uur aanwezig zijn om de kussens op het ijs te zetten. 

 

 

Shorttrack

Masters/Senioren 139,50 139,50 146,50 146,50

Neo-Senioren 139,50 139,50 146,50 146,50

Junioren A 134,50 134,50 143,00 143,00

Junioren B 126,00 126,00 137,00 137,00

Junioren C 117,00 117,00 124,00 124,00

Pupillen 106,00 106,00 113,00 113,00

Trainerspas 15,00  per training avond/ochtend, excl opwaardering Optisportpas

Opwaardering van de Optisportpas Breda 5,00€               

Uitzonderingen

Den Bosch 15-22 oktober-17, 18-15 februari-18 en 4 maart-18 17.30-18.45

29 oktober, 5-12 en 26 november-17 en 21 januari-18 17.00-18.45

Bijdrage EHBO op trainingsavonden Breda € 2,50 per trainingsabonnement

Den Bosch                

Zo-avond        

17.45-18.45       

17 maal

Categorie

Breda                    

Do-avond  

18.15-19.15      

19 maal

Breda                    

Do-avond  

19.00-20.00     

19 maal

Den Bosch                

Zo-avond        

16.45-17.45       

17 maal
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Donderdag Breda 19.00-20.00  uur:  

Wedstrijdtraining voor alle wedstrijdshorttrackers vanaf pupillen 2. Minimale tijden 1.04 min op de 500  

meter (shorttracktijden). Deze training is ook voor recreanten junioren en senioren. Wel geldt er een  

limiet voor deze recreanten: wij gaan hiervoor uit van de langebaantijden. De limiet is voor dames op  

de 500 m is 57 sec  en voor heren 55 sec 

 

Materiaalverplichtingen: 

Bij de schaatsklas/recreantentraining zijn snijvaste handschoenen, een helm en harde  

scheenbeschermers ( mogen ook hockey- of voetbal scheenbeschermers zijn) verplicht. 

Op de wedstrijdtrainingen is het dragen van een shorttrackhelm, een nekband, snij vaste 

handschoenen en  kniebeschermers en scheenbeschermers (liefst snijvast) verplicht. 

 

Deelname LB/MR wedstrijden: 

Shorttrackers, die een shorttrack-trainingsabonnement hebben afgenomen voor Breda of Den Bosch, 

kunnen aan LB wedstrijden op 1 van de vier 400m-banen in ons Gewest meedoen, indien zij een 

wedstrijdabonnement hebben afgenomen voor de desbetreffende 400m-baan of per wedstrijd 

inschrijven volgens de regels van “incidentele deelname trainingen en wedstrijden” (zie 

www.knsbzuid.nl) 

Bij afname van een wedstrijdabonnement kan tevens deelgenomen worden aan alle MR-

wedstrijden in ons Gewest. 

Deelname aan een incidentele MR-wedstrijd kan door inschrijving volgens de regels van “incidentele 

deelname trainingen en wedstrijden” 

Bovenstaande geldt ook voor Gewestelijke Kampioenschappen LB/MR en Gewestelijke Afstand 

Kampioenschappen LB. 

Let op: KNSB-wedstrijdlicentie LB/MR/ST is altijd verplicht bij deelname aan LB/MR en ST-

wedstrijden of indien 1-malig een daglicentie. 

 

 


