
 

 

 

 

Nederlands (Jeugd) Kampioenschappen Alpineskien Baan en SnowStar 

zondag 19 maart 2023 

Skiteam de Schans in samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging nodigt 

iedereen met geldige licentie en die voldoen aan de geldende limieten van dit 

seizoen uit voor deelname aan de SnowStar en de Nederlandse (Jeugd) 

Kampioenschappen 2022-2023 

De wedstrijddag start met de SnowStar. De deelnemers aan deze wedstrijd komen 
uit in de categorie U8, U10 en U12. Er is geen puntenlimiet voor deelname aan deze 
wedstrijd gesteld. 
 
Puntenlimieten 
Voor deelname aan de N(J)K baan dien je lid te zijn van de NSkiV en in het bezit te 
zijn van een geldige nationale wedstrijdlicentie. Daarnaast dien je voor deelname te 
voldoen aan de volgende puntenlimiet: 
 
Leeftijdscategorie  Puntenlimiet 
U12    vanaf seizoen 2022/2023 vervallen de puntenlimieten voor 
    U12 
U14    < 280 NSkiV-punten baan * (was 230 pnt) 
U16    < 220 NSkiV-punten baan * (was 180 pnt) 
U18 – masters  < 150 NSkiV-punten baan * (was 100 pnt) 
 
    *Een stand op de nationale ranglijst baan 2022-2023 of 
    lijst NSkiV baan-punten in het verleden 
 

Deze limieten alleen gelden voor dit seizoen (2022/2023), voor seizoen 2023/2024 
worden de limieten opnieuw bekeken en opgesteld. 

 
Skiërs die voldoen aan limieten N(J)K sneeuw zijn eveneens startgerechtigd tijdens 
de Kids Cup baan en het N(J)K baan. 
 
Kosten en Inschrijven 
Deelname aan de NK alpineskiën baan kost € 19,50 per skiër. 
Inschrijven tot uiterlijk 15 maart 23.59 uur. 
 
Inschrijfprocedure 
Stap 1:  
Lid zijn van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). Zonder lidmaatschap kan je niet 
deelnemen aan de wedstrijd. Ben je geen lid (meer)? Word dan hier lid. 
 
 

https://www.nskiv.nl/wedstrijdsport/evenementen/nk-alpine#puntenlimieten


 

 

Stap 2:  
Beschikken over een nationale licentie alpineskiën. Zonder nationale licentie 
alpineskiën kan je niet deelnemen aan de wedstrijd. Heb je geen licentie? Vraag hier 
je licentie aan. Bij de eerste aanvraag dien je een kopie van je paspoort of ID in te 
sturen naar het sportsecretariaat. 
Let op! Je dient de nationale wedstrijdlicentie alpineskiën (per seizoen) opnieuw aan 
te vragen. Het aanvragen van een nationale wedstrijdlicentie kan tot 10 dagen voor 
de wedstrijd. 
Stap 3:  
Registreren voor de gewenste wedstrijd. Klik op een van de onderstaande 
wedstrijden waaraan jij wilt deelnemen. 
Stap 4:  
Door het invullen van het formulier en het afronden van de betaling geef je aan dat je 
deelneemt aan de desbetreffende wedstrijd. De deadline voor de voorinschrijving is 
uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd. Let op! Bij een foutieve 
aanmelding wordt € 5,- administratie kosten in rekening gebracht. 
 
Bevestiging van de aanmelding 
Per e-mail ontvang je na de online aanmelding een automatische bevestiging. Dit is 
je bewijs van inschrijving. 
Let op het volgende: 
• Deelname vindt plaats op eigen risico. 
• Op wedstrijden die vallen onder auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging is 
(voor je eigen veiligheid) het dragen van een helm verplicht. 
• Op basis van weersomstandigheden of overmacht kan de wedstrijdorganisatie 
beslissen de wedstrijden af te lassen. Restitutie van deelnamegeld is in dat geval niet 
mogelijk. 
 
Afmeldprocedure NSkiV-wedstrijden 
Om voor de deadline van inschrijving af te melden, mail je de volgende gegevens 
naar het sportsecretariaat: 
• Naam en lidnummer 
• Begunstigende rekening en IBAN-rekeningnummer 
• Vermelden om welke wedstrijd het gaat 
Na de deadline van inschrijving afmelden kan door te mailen naar 
het sportsecretariaat. Teruggave van inschrijfgeld is mogelijk door middel van het 
sturen van een doktersverklaring naar het sportsecretariaat van de NSkiV. Het 
inschrijfgeld wordt zo spoedig mogelijk teruggestort. 
 
Inschrijformulieren wedstrijden 
Inschrijven voor de NK alpineskiën baan kan via dit formulier. 
Inschrijven voor de SnowStar baan kan via dit formulier. 
 
Programma SnowStar 

8.45 – 9.15 uur: Startnummers ophalen 
9.00 – 9.30 uur: Inskiën  
9.45 uur: Start wedstrijd met 1 trainingsomloop 
Gevolgd door 3 omlopen waarvan de beste 2 tijden tellen 
Aansluitend prijsuitreiking  
 

mailto:sportsecretariaat@wintersport.nl
mailto:sportsecretariaat@wintersport.nl
mailto:sportsecretariaat@wintersport.nl
https://fd7.formdesk.com/nskiv/nk-alpineskien-baan-2023
https://fd7.formdesk.com/nskiv/snowstar-baan-2023


 

 

Startvolgorde 
Per omloop zijn er 3 startgroepen: U8, U10 en U12 
1e omloop alle deelnemers geloot   
2e omloop start per startgroep in omgekeerde volgorde van startnummer  
3e omloop start per startgroep op volgorde van startnummer 
 
Prijzen SnowStar 

• U8: beste 3 jongens en beste 3 meisjes 
• U10: beste 3 jongens en beste 3 meisjes 
• U12: beste 3 jongens en beste 3 meisjes 

 
Nederlands Jeugdkampioenschap 
Dit is een open inschrijving voor licentiehouders U12 en voor U14 en U16, die 
voldoen aan de voor deelname gestelde puntenlimiet 
De wedstrijdvorm bestaat uit 2 keer een verschillende slalomrun 
 
Startgroepen  
Bij de nationale kampioenschappen alpineskiën baan jeugd starten de deelnemers in 
twee startgroepen:  

• U12 (stubbies) 

• U14-U16 (lange palen): 

• U14 en U16 starten in één groep op basis van NSkiV punten. 
 
Startvolgorde 

• Voor de 1e omloop wordt de startvolgorde per startgroep bepaald door de 
NSkiV punten van hoog naar laag;  

• Voor de 2e omloop van de wedstrijd is de startvolgorde in de startgroep U12 
afhankelijk van de gemaakte tijden in de eerste omloop.  

 
De 5 beste deelnemers uit de 1e omloop starten als eerste in omgekeerde volgorde 
van tijd, waarbij de deelnemer met de snelste tijd als vijfde start. De andere 
deelnemers starten in volgorde van tijd waarbij de deelnemer met de beste tijd als 
eerste start.   
De 15 beste deelnemers uit de 1e omloop starten als eerste in omgekeerde volgorde 
van tijd, waarbij de deelnemer met de snelste tijd als vijftiende start.  
De andere deelnemers starten in volgorde van tijd waarbij de deelnemer met de 
beste tijd als eerste start.  
Deelnemers die in de eerste omloop worden gediskwalificeerd of niet finishen, 
mogen niet starten in de tweede omloop. 
 
Wedstrijduitslag en prijzen  
De wedstrijduitslag wordt bepaald door de 2 omlooptijden bij elkaar op te tellen. 
Hiervoor worden de volgende prijzen uitgereikt:  

− De beste 3 jongens en de beste 3 meisjes per leeftijdscategorie  
− De beste 3 jongens en de beste 3 meisjes U14-U16 overall  
− Bokaal voor de beste dame/heer uit de categorie U14-U16 overall  

 
De beste 3 jongens en beste 3 meisjes uit de categorie U14-U16 overall worden 
automatisch geplaatst voor deelname aan de nationale kampioenschappen baan 
JSM 



 

 

Programma 
11.00 – 11.30 uur: Startnummers ophalen 
11.15 – 12.00 uur: Inskiën NJK 
12.20 – 12.35 uur: Verkennen slalom A U12 
12.45 uur: start slalom A U12 
Aansluitend verkennen slalom A U14-U16 
Aansluitend start slalom A U14-U16 
Aansluitend slalom B U12 en U14-U16 
Aansluitend prijsuitreiking NJK 
Verkennen van de slaloms is 15 minuten. 
 
Nederlandse Kampioenschappen 
Nadat de jeugdkampioenen gehuldigd zijn gaan we verder met het programma en 
zijn de Nederlandse Kampioenschappen aan de beurt. 
 
Deelname aan het NK alpineskiën baan JSM is voor: 

• Open inschrijving voor licentiehouders U18, U21, senioren en masters die 
voldoen aan de voor deelname gestelde puntenlimiet. 

• De beste 3 jongens en beste 3 meisjes U14-U16 overall van de nationale 
jeugdkampioenschappen baan van het betreffende seizoen; 

 
Startvolgorde  

• Voor de 1e omloop wordt de startvolgorde per startgroep bepaald door de 
NSkiV punten van hoog naar laag.  

• Voor de 2e omloop van de wedstrijd is de startvolgorde afhankelijk van de 
gemaakte tijden in de eerste omloop.  

• De 15 beste deelnemers uit de 1e omloop starten als eerste in omgekeerde 
volgorde van tijd, waarbij de deelnemer met de snelste tijd als vijftiende start.  

• De andere deelnemers starten in volgorde van tijd waarbij de deelnemer met 
de beste tijd als eerste start.  

• Deelnemers die in de eerste omloop worden gediskwalificeerd of niet finishen, 
mogen niet starten in de tweede omloop. 

 
Wedstrijduitslag en prijzen 
De wedstrijduitslag wordt bepaald door de 2 omlooptijden bij elkaar op te tellen. 
Hiervoor worden de volgende prijzen uitgereikt:  

• De beste 3 heren en de beste 3 dames van de leeftijdscategorie U18, inclusief 
de geplaatste skiërs uit het NJK (U14-U16) 

• De beste 3 heren en de beste 3 dames van de masters  

• De beste 3 heren en de beste 3 dames overall 

• Bokaal voor de beste dame/heer overall 
 
Programma 
16.30 – 17.00 uur: startnummers ophalen 
16.45 – 17.15 uur: inskiën NK 
17.35 – 18.05 uur: verkennen per team 
18.10 uur: start slalom A 
Aansluitend slalom B 
Verkennen duurt 15 minuten 
Aansluitend prijsuitreiking NK 



 

 

Verkennen slalom  
Het verkennen gebeurt per team op aangeven van omroeper in de onderstaande 
volgorde. Graag iedereen op tijd boven zodat we een vlot lopende wedstrijd kunnen 
organiseren en alle deelnemers op tijd aan hun wedstrijd kunnen beginnen. Onze 
omroepster zal de teams oproepen. 
Tijdens het verkennen en het inskiën is de startverhoging gesloten. 
 

• Boete voor het niet inleveren of kwijtraken van een startnummer bedraagt  

€25,00. 

• Deelname geschiedt op eigen risico, het dragen van een helm met beugel is 

verplicht!  Het gebruik van eigen smeermiddelen is niet toegestaan. 

Verkenning  van de slalom moet met ski’s. Tijdens het verkennen mogen de 

teams niet in de ideale lijn stil staan. 

• Bij de horeca van de Schans kan alleen met pin betaald worden. 

• Parkeren op het parkeerterrein van de Schans en langs 1 zijde van de weg. 

Ook is het mogelijk te parkeren op het parkeerterrein van de manege. Volg de 

parkeerborden, toegang tot dit terrein met de auto strikt alleen via de 

toegangspoort verlaten of betreden, dit geldt ook te voet met skitassen etc. 

Tijdens deze wedstrijddag kunnen de bezoekers en skiërs genieten van diverse 
sportieve activiteiten. Zo zal de Winterexperience van de NSkiV met diverse  
toestellen aanwezig zijn en staat er voor de kinderen een springkussen opgesteld. 
 
De Schans wenst iedereen een sportieve wedstrijddag toe. 
 
Namens het bestuur en de skiteamcommissie, 
 
 

 Joke Terwolbeck, PWS 
pws@wedstrijdskiteam-deschans.nl 
06-53264928 

 
Locatie 
Ski- en Snowboardclub de Schans, Ariekesweg 1 Uden, 0413-267176 
 
 
NB. Door deel te nemen aan de wedstrijd geef je toestemming om uitslagenlijsten, 
foto’s en video’s van de door Ski- en Snowboardclub de Schans onder auspiciën van 
de NSkiV georganiseerde wedstrijden en evenementen te publiceren in de 
mediakanalen van de Schans en de NSkiV. 
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