
Reglement clubrecords 

 

Definitie clubrecord 

De snelste tijd gereden over een bepaalde afstand door een lid van IJsclub Kees Jongert 

tijdens een officiële wedstrijd georganiseerd door een schaatsvereniging, lid van de KNSB of 

van een andere bond aangesloten bij de ISU. 

Tijdens een wedstrijd kan maar één clubrecord per afstand worden gereden. 

 

De gereden tijd 

Een clubrecord moet een verbetering zijn of gelijk zijn aan het door IJsclub Kees Jongert 

geaccepteerde clubrecord. Als een bestaand record wordt geëvenaard, zal het dezelfde 

status hebben als het oorspronkelijke record. 

In de recordlijsten wordt bij handgeklokte tijden de toevoeging “ht” gebruikt. 

 

Lidmaatschap 

De rijder moet lid zijn van IJsclub Kees Jongert, maar hoeft niet in het bezit te zijn van een 

wedstrijdlicentie. De rijder mag op de afstanden niet uitkomen voor een andere 

schaatsvereniging. 

 

Afstanden 

Clubrecords kunnen gereden worden over de volgende afstanden: 100, 300, 500, 700, 1000, 

1500, 3000, 5000 en 10000 meter.  

Ook het uurrecord en de ploegenachtervolging zijn onderdelen waarop een clubrecord kan 

worden gevestigd. Het ploegenachtervolgingsteam moet in zijn geheel bestaan uit leden van 

IJsclub Kees Jongert. 

 

Erkenning clubrecord 

Clubrecords worden alleen dan erkend als de betreffende prestatie voorkomt in de officiële 

uitslag van de wedstrijd. 

Clubrecords worden alleen dan erkend als de commissie clubrecords een afschrift krijgt van 

de officiële uitslag van de wedstrijd waarin de prestatie is geleverd. Een digitaal afschrift is 

hiervoor ook geschikt; evenals de link naar de website waar de uitslag van de wedstrijd is 

terug te vinden. 



Als op enigerlei wijze getwijfeld wordt of een record erkend moet worden, dan kan om 

uitgebreider bewijsmateriaal worden gevraagd (bijv. wedstrijdlijsten) 

Een tijd gereden voor 1993 wordt als clubrecord geaccepteerd indien de tijd teruggevonden 

kan worden in het clubblad van IJsclub Kees Jongert of in een officieel wedstrijdprotocol. 

Een tijd gereden vanaf 1993 wordt als clubrecord geaccepteerd indien de tijd geregistreerd is 

in SARA of gepubliceerd is op de officiële website van een schaatsvereniging, lid van de 

KNSB of van een ander bond aangesloten bij de ISU. 

 

Categorie-indeling 

De categorie-indeling van de clubrecords volgt de categorie-indeling door de KNSB bepaald. 

Een uitzondering vormen de pupillen. Pupillen AB vormen één categorie, evenals pupillen 

CD en EF. Daarnaast is een ‘overallcategorie’ ingesteld. In deze categorie worden de beste 

tijden van alle categorieën opgenomen. 

De wedstrijdcategorie waarin de rijder ingeschreven staat, is bepalend voor de categorie 

waarin het clubrecord wordt ingedeeld en niet de wedstrijd waaraan de rijder deelneemt. Dus 

een clubrecord gereden door een junior B in een wedstrijd uitsluitend voor senioren, valt 

onder de clubrecords voor junioren B. 

Wanneer een rijder een prestatie levert, welke in een hogere categorie een record zou zijn, 

dan wordt dit niet als zodanig erkend. Als de tijd de beste tijd is van alle categorieën wordt de 

prestatie in de ‘overallcategorie’ opgenomen.  

 

Record aanvraag en publicatie 

Een rijder is altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van recordverbeteringen. 

Indien een rijder een clubrecord heeft gereden, dan meld hij dit bij de commissie clubrecords. 

Hierbij geeft hij de volgende gegevens door: 

• de afstand 

• de gereden tijd 

• de datum 

• de ijsbaan waarop je het clubrecord hebt gereden 

• eventueel de wedstrijduitslag of verwijzing naar de website van de KNSB of 

verwijzing naar de officiële website van een schaatsvereniging aangesloten bij de 

KNSB of andere bond aangesloten bij de ISU.  

Ook derden (trainer, coach, ouders e.d.) kunnen een clubrecord melden bij de commissie 

clubrecords, met vermelding van dezelfde gegevens. 

De commissie clubrecords controleert de gegevens op juistheid. Indien alle gegevens 

kloppen, wordt het clubrecord toegevoegd aan het overzicht met clubrecords en krijgt de 

rijder zo spoedig mogelijk een certificaat uitgereikt. 



Indien een clubrecord wordt afgewezen, wordt de rijder daarvan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte gesteld met vermelding van de reden van afwijzing. De rijder kan tegen een afwijzing 

in beroep gaan bij het bestuur. 

Een clubrecord wordt gepubliceerd op de website van IJsclub Kees Jongert en in het 

clubblad. De commissie clubrecords is hiervoor verantwoordelijk.   

Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van de clubkampioenschappen worden de rijders, die in 

het desbetreffende seizoen een clubrecord hebben behaald en op het moment van de 

prijsuitreiking een clubrecord in bezit hebben, gehuldigd. 

 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie clubrecords. 

 


