Abonnementstarieven 2020-2021 in Euro’s
versie 15 sept 2020
vervangt alle voorgaande versies

Een basis-, duo-, trio-, flex-, wedstrijd-abonnement geeft de mogelijkheid
tot deelname aan trainingen en zo’n 10-tal LB-wedstrijden op de thuisbaan
Breda/Eindhoven+Geleen en Tilburg (de 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, het trainingsabonnement 1 of 2 maal
dinsdag- en/of donderdagavond, behalve in Breda, hier 1 maal, alleen de zaterdagmorgen.
Langebaan / Marathon

versie 1

Breda

15 juni 2020

vervangt alle voorgaande versies
SelectieWedstrijd-

Basis-abonnement Duo-abonnement: Trio-abonnement: Flexabonnement
SelectieZa-Trainingstrainingen 2x
trainingen
1x
26 maal trainingen
abonnement
abonnement
trainingen 3x
abonnement
abonnement,
di- en do-avond
di-avond of
keuze di-avond
trainingen di- of trainingen di- en
di- en do-avond en
LB/MR
of di- of dogewestelijke
Categorie
do-avond of
en/of do-avond
do-avond, incl.
do-avond, incl.
avondavond en za- za-morgen, incl.
gewestelijke en
za-morgen, incl.
en/of za-morgen,
wedstrijdwedstrijdmorgen, incl.
verenigings
deelname
deelname
incl. deelname
abonnement
abonnement buitengewestelijke
deelname
wedstrijden LB/MR wedstrijden LB/MR wedstrijden LB/MR wedstrijden LB/MR
LB/MR
LB/MR
rijders/sters
rijders/sters
Masters
191,00
254,00
319,50
210,50
243,00
362,00
134,00
131,50
Senioren
191,00
254,00
319,50
210,50
243,00
362,00
134,00
131,50
Neo-Senioren
191,00
254,00
319,50
210,50
243,00
362,00
134,00
131,50
Junioren A
178,50
237,00
297,50
196,50
226,00
337,00
126,00
123,50
Junioren B
163,00
216,00
270,50
179,50
205,00
304,00
115,50
113,50
Junioren C
134,50
177,50
222,00
148,00
171,00
253,00
95,50
94,00
Pupillen
114,50
151,50
190,00
126,00
146,00
216,00
81,50
80,00
Trainerspas
16,00
per training avond of morgen
Alleen zat-ochtend
Bijdrage EHBO per trainingsavond € 3,50: 1x per basis-, 2x per duo-, 3x trio-, 1 x flex-, 1 of 2x per selectie-, en 1x per trainings-abonnement
Let op: Gewestelijke Trainingen: di-avond 18.45-20.00 en do-avond 18.45-20.00; za-morgen 08.30-09.45 Selectietrainingen di 17.30-18.30 en do 17.15-18.15
Opwaardering van de Optisportpas € 5,- per basis-, duo-, trio-, flex-, selectie-, trainingsabonnement of trainerspas

Eindhoven / en Geleen voor wat betreft wedstrijdabonnement in Eindhoven, tevens voor de wedstrijden in Geleen
Basis-abonnement Duo-abonnement
Wedstrijdtrainingen
trainingen
abonnement
di-avond of dodi-avond en doLB/MR
Categorie
avond, incl.
avond, incl.
gewestelijke en
deelname
deelname
buitengewestelijke
wedstrijden LB/MR wedstrijden LB/MR
rijders/sters
Masters
202,50
268,00
135,50
Senioren
202,50
268,00
135,50
Neo-Senioren
202,50
268,00
135,50
Junioren A
189,50
250,50
127,50
Junioren B
173,00
227,50
117,00
Junioren C
143,00
187,50
97,00
Pupillen
122,00
161,00
82,50
Trainerspas
16,00
per training avond
Bijdrage EHBO € 3,50 1x per basis-, 2x per duo-, of 1x perwedstrijd-abonnement
Gewestelijke Trainingen: di- en do-avond 18.30-19.45

Geleen

Trainingsabonnement,
gewestelijke
verenigings
rijders/sters,
Di- of Do-avond
138,00
138,00
138,00
129,50
119,00
98,50
85,00

via wedstrijdabonnement Eindhoven, deelname wedstrijden in Eindhoven en Geleen
Wedstrijdabonnement
LB/MR
gewestelijke en
buitengewestelijke
rijders/sters
zie Eindhoven
zie Eindhoven
zie Eindhoven
zie Eindhoven
zie Eindhoven
zie Eindhoven
zie Eindhoven

Categorie

Masters
Senioren
Neo-Senioren
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Pupillen

Tilburg
Wedstrijdabonnement
Gewestelijke en
buitengewestelijke
rijders/sters
136,50
136,50
136,50
128,00
117,50
97,50
82,50

Categorie

Masters
Senioren
Neo-Senioren
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Pupillen
Bijdrage EHBO op wedstrijdavonden € 3,00 per wedstrijdabonnement

Let op:
Breda: eerste training op dinsdag 13 oktober 2020.
Eindhoven: eerste training dinsdag 20 oktober 2020
Geen trainingen op 24 december i.v.m. Kerst en 31 december 2020 Oudjaar!!!
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Trainingsabonnement,
gewestelijke
verenigings
rijders/sters,
Di- en Do-avond
225,50
225,50
225,50
210,50
191,50
157,50
136,50

Laatste training Breda zaterdag 9 maart 2021, Eindhoven 11 maart 2021.
Voor de wedstrijden op zaterdag- en zondagavond, zie de baankalenders op onze website:
www.knsbzuid.nl
Korting:
Voor het 3e en volgende gezinslid geldt een korting van 50% op het af te nemen het basis-, duoof trio-abonnement en het flex-abonnement. Duidelijk aangeven bij het indienen van de
abonnementsaanvraag.
De 50% regeling geldt niet voor het selectie-abonnement, het wedstrijdabonnement, of het
trainingsabonnement.
Abonnementen, ingaande 1 januari 2021, kunnen aangeschaft worden met 50% reductie, geldt
voor alle abonnementen. (Geldt niet indien aangevraagd voor een 3e en volgend gezinslid )
Basisabonnement:
Training- (1x)
met Wedstrijdabonn.

Het basis-abonnement geeft toegang tot 1 reguliere training naar keuze
per week en het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de baan
waarvoor 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
Training- (2x)
per week en het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de
met Wedstrijdabonn.
baan, 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 per
Training- (3x)
week en het recht tot het deelnemen aan de LB-wedstrijden op de baan,
met Wedstrijdabonn.
waarvoor het abonnement is afgenomen en aan MR-wedstrijden op alle
400m- banen binnen het Gewest
Flex-abonn. Breda
Het flex-abonnement geeft toegang tot de reguliere gewestelijke
trainingen naar keuze op de dinsdag- of donderdagavond of
zaterdagmorgen, ook een dinsdag en donderdagavond in dezelfde week
en/of een zaterdagmorgen, tot een maximum van 26
trainingsavonden/ochtenden en het recht tot het deelnemen aan de LBwedstrijden op de baan, waarvoor het abonnement is afgenomen en aan
MR-wedstrijden op alle 400m-banen binnen het Gewest.
Wedstrijd-abonn.:
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 door 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), of
Breda(LBSG) te rijden en de MR-wedstrijden op de overige banen in ons
Gewest, voor pupillen van deze verenigingen geldt hetzelfde.
Hetzelfde is ook van toepassing voor de leden van de verenigingen Hoekse
Waard en IJsclub Alblasserwaard voor Breda en RSNL voor Eindhoven
Geldt ook voor 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 (bijv. tijdens verenigingsuren) trainen
op de 400-baan, kunnen voor de baan, waarop men traint, een
wedstrijdabonnement aanschaffen voor deelname aan LB-wedstrijden op
deze (thuis)baan en MR-wedstrijden op alle banen in ons Gewest.
Opmerking:
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-, of wedstrijd-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 deelnemerbijdrage te betalen volgens de regeling “ incidentele deelname” (zie de
website www.knsbzuid.nl voor verdere informatie).
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Een KNSB-Wedstrijdlicentie(Relatienummer) LB/MR/ST is altijd verplicht voor alle categorieën.
Trainingsabonn.:

Trainerspas:

Selectieabonn.:

KNSB-Daglicentie:

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.
Géén mogelijkheid tot rijden van LB of MR-wedstrijden op de vier 400mbanen in het Gewest.
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 heeft
aangemeld. Deelname aan LB/MR wedstrijden middels aanschaf van een
wedstrijdabonnement of inschrijving per wedstrijd.
mogelijk voor: leden van de gewestelijke LB-baanselecties 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-trainingsabonnementen zijn incl. het wedstrijdabonnement voor deelname aan de LB wedstrijden op thuisbaan
Breda en aan MR-wedstrijden op alle 400m- banen binnen het Gewest
Wil men na de selectietraining nog verder trainen dan kan een
selectieabonnement met reguliere training aangeschaft worden tegen een
gereduceerd tarief.
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 Flex-, Selectie-, Wedstrijdstrijd-abonnement kan
alleen aangeschaft worden als men in het bezit is van een geldige KNSBWedstrijd licentie met een bijbehorend relatienummer.
Een geldige licentie kan alleen persoonlijk aangevraagd worden, indien men
bij de vereniging geregistreerd is als actief lid. Dan heeft men standaard een
ongevallen verzekering. Voor actieve verenigingsleden, die alleen een
trainingsabonnement aanschaffen geldt ook de ongevallenverzekering.
Info over deze verzekering en het aanvragen van de wedstrijdlicentie vindt
men op de KNSB website. Bij het aanvragen van de abonnementen door
de verenigingen in Gewest NB-L-Z dient de aanvragende vereniging te
controleren of zijn leden een KNSB relatienummer met
wedstrijdlicentie hebben, of bij trainingsabonnementen ingeschreven
zijn bij de KNSB als actief lid.
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.
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Shorttrack
Categorie
Masters/Senioren
Neo-Senioren
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Pupillen
Trainerspas

Breda

Breda

Den Bosch

Do-avond

Do-avond

Zo-avond

vervangt alle voorgaande versies
Den Bosch
Zo-avond

18.45-19.45
19.30-20.30
16.45-17.45
17.45-18.45
145,50
145,50
166,00
166,00
145,50
145,50
166,00
166,00
141,00
141,00
161,50
161,50
131,50
131,50
154,50
154,50
122,50
122,50
140,50
140,50
111,00
111,00
128,00
128,00
16,00
per training avond/ochtend, excl opwaardering Optisportpas
Opwaardering van de Optisportpas Breda
€
5,00
Bijdrage EHBO op trainingsavonden Breda € 3,50 per trainingsabonnement
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Abonnementsprijzen Den Bosch: seizoen 2020-21: 1 maal gezamenlijke training van de 2
groepen en 16 maal training per groep, indeling door de GTC-ST
Zondag Den Bosch 16.45- 17.45 en 17.45-18.45 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 17.45-18.45 uur. Deze training is in principe verplicht voor alle wedstrijdpupillen, die
wedstrijden willen rijden met het regioteam van Shorttrack Brabant. Om 16.30 moeten de kussens op
het ijs.
In plaats van het Flex-abonnement van afgelopen seizoen, kan nu per training betaald worden voor
bijvoorbeeld de RTC-Zuid-deelnemers of baanselectieleden, die ook een shorttracktraining willen
volgen in hun trainingsprogramma. De kosten zijn € 12,50 per training, te betalen aan de
vertegenwoordiger van de GTC-ST.

Let op: 1e trainingsavond 11 oktober 2020;
Geen trainingen op ????
Donderdag Breda 18.45-19.45 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 18.15uur aanwezig zijn om de kussens op het ijs te
zetten.
Donderdag Breda 19.30-20.30 uur:
Wedstrijdtraining voor alle wedstrijdshorttrackers vanaf pupillen 2. Minimale tijden 1.04 min op de
500meter (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
Let op: geen training op 24 december 2020 2e Kerstdag en 31 december 2020 Oudjaar!!!!
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 aangeschaft 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 MRwedstrijden 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 STwedstrijden of indien 1-malig dan een daglicentie.
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