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Met elkaar
tegen elkaar
Schaatsen. Het hoort bij Nederland zoals honkbal bij Amerika hoort en
rugby bij het Verenigd Koninkrijk. Moet niet iedereen in Nederland de
gelegenheid hebben om te schaatsen? En hoe kun je hier nu beter op
inspringen dan met een schaatsevenement voor scholen?

Door: Ellen Reijmer

Scholenploegenachtervolging
Al jaren wordt de scholenploegenachtervolging
(SPA) vol enthousiasme georganiseerd en dat is
dit jaar niet anders. De ploegenachtervolging is
de laatste jaren een steeds bekender en populairder onderdeel van de schaatssport geworden.
In de topsport wordt het steeds belangrijker om
goed mee te doen op dit onderdeel en het liefst
natuurlijk te winnen. Deze winter zal Nederland er
in Sochi alles aan doen om zowel bij de mannen
als bij de vrouwen te winnen.
Scholen hebben hun eigen ploegenachtervolging
om zich op te concentreren. Er wordt gestreden
om de nationale titel. Een hele eer voor de school!
Maar nog veel belangrijker is de schaatssfeer. Die
zorgt ervoor dat leerlingen met elkaar plezier beleven aan het schaatsen, dat ze kunnen genieten
van deze nationale traditie en dat terwijl ze leren
als een team te werken. Het gaat er niet om hoe
snel ieder individu is. Het gaat erom hoe snel je
samen bent en hoe je samen kunt werken aan een
zo goed mogelijk resultaat.

Om te beginnen strijden teams tegen elkaar in voorrondes. Voorrondes worden op verschillende ijsbanen in Nederland gehouden. De nummer één van iedere categorie gaat
door naar de finale van het ‘beslist.nl NK Scholenploegenachtervolging’. Die wordt op
11 maart in Deventer gehouden. In deze finale rijden alle teams twee omlopen. De beste
vier teams die hieruit voortkomen rijden nog een derde omloop. Welke de beste vier
teams zijn, wordt bepaald door de opgetelde tijden. In de derde omloop wordt door deze
teams gestreden om de podiumplaatsen. Winnaars mogen zich ‘Nederlands Kampioen
Scholenploegenachtervolging’ noemen.

Wie mogen meedoen aan de SPA?
Alle leerlingen van alle middelbare scholen en mbo-opleidingen in Nederland kunnen
meedoen. Sterker nog, we moedigen participatie sterk aan! Of je nu al jarenlang schaatst
of alleen als er natuurijs ligt, de SPA is voor iedereen toegankelijk. Door de verdeling in
categorieën krijgt iedereen een eerlijke kans en maakt het helemaal niet uit hoe goed de
leerlingen kunnen schaatsen. Winnen is leuk, maar uiteindelijk gaat het om de fantastische ervaring van het meedoen.

Regels
Zoals eerder genoemd worden ploegen ingedeeld op basis van leeftijd, geslacht en wel/
geen licentie. Licentiehouders mogen niet meedoen in de categorie recreanten. Meedoen

Wat is de SPA?
De SPA is de grootste landelijke ploegenachtervolgingswedstrijd. Dat moet iedereen een keer meemaken. Alle scholen kunnen meedoen, dus ook jouw
school! Teams bestaan uit maximaal vier schaats(t)
ers. Om te zorgen dat iedereen een leuke dag
beleeft, is er een aantal verschillende categorieën
waarin de teams verdeeld worden. Allereerst wordt
er een onderscheid gemaakt tussen jongens en
meisjes. Licentiehouders en recreanten hoeven ook
niet tegen elkaar te schaatsen. Als laatste worden
de teams verdeeld in drie leeftijdscategorieën; tot
14 jaar, 15 tot en met 17 jaar en 18 jaar en ouder.
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in een lagere leeftijdscategorie is niet toegestaan, in
een hogere wel. Jongens mogen niet meedoen in een
meisjesploeg. Er mag wel één meisje meedoen in een
ploeg die verder uit jongens bestaat.
Een ploeg bestaat uit maximaal vier rijders en één
reserverijder. Het aantal races dat een ploeg moet
rijden varieert van twee tot vijf, afhankelijk van de
leeftijd en het aantal jongens of meiden in de ploeg.
De ploeg die de ijsbaanvoorronde wint is automatisch
geplaatst voor de landelijke finale in maart. Lees op
schaatsen.nl het totale reglement.

Datum

Plaats

Contactpersoon

E-mail adres

10-jan-14

Assen

Sander Kingma

king_sander@hotmail.com

16-jan-14

Enschede

Aniek Veldman

aniek.veldman@ijsbaan-twente.nl

17-jan-14

Deventer

Ingrid Hoek

alphenaar.hoek@alf-a.nl

30-jan-14

Haarlem

Mieke Brakenhoff

m.brakenhoff@coornhert.nl

7-feb-14

Groningen

Jolien Kooi

info@kardinge.nl

11-feb-14

Hoorn

Mark Jeninga

mb.jeninga@tabor.nl

11-feb-14

Nijmegen

Sanne Verbeek

s4.verbeek@nijmegen.nl

12-feb-14

Heerenveen

Jan Zwier

zwier@thialf.nl

14-feb-14

Geleen

Ella Leurink

e.leurink@laco.eu

Seizoen 2013/2014

14-feb-14
Breda
Bob Bego
bobbego@caiway.nl
Dit seizoen worden de voorrondes in elf plaatsen
14-feb-14
Den Haag
Ger Boelsma
gerboelsma@hetnet.nl
gehouden tussen 10 januari en 14 februari 2014.
Beslist.nl NK Scholenploegenachtervolging 2014
De plaatsen zijn Assen, Enschede, Deventer, Haarlem,
11-mrt-14
Deventer
Marcel van Aken (KNSB) m.vanaken@knsb.nl
Groningen, Nijmegen, Heerenveen, Breda, Den Haag
en Geleen. De finale van ‘het beslsist.nl NK SPA’
Wildcardactie – schaatsen met Team beslist.nl
is op 11 maart in Deventer. We hopen ook dit jaar weer op veel
Beslist.nl is hoofdsponsor van de scholenploegenachtervolging en
enthousiaste deelnemers.
maakt een bijzondere actie mogelijk. Tijdens de voorrondes is een
Goed beslagen ten ijs
fotograaf aanwezig die foto’s van alle teams maakt. Deze foto’s worden
We hopen dat er één of meerdere ploegen van jouw school zullen
op facebook van team beslist.nl geplaatst. De twee teams die landelijk
participeren in de SPA. Het is dan wel belangrijk dat ze goed voor
de meeste ‘likes’ verzamelen voor hun foto winnen een Wildcard.
Tijdens het beslist.nl NK Scholenploegenachtervolging vindt er tussen
bereid naar de wedstrijden komen. Het is geen overbodige luxe om
deze twee teams een speciale wedstrijd plaats, waarbij de teams
een paar gymlessen aan het schaatsen te wijden. Bedenk samen met
worden aangevuld voor door rijders van team beslist.nl. Het winde leerlingen ook een strategie voor de startpositie en het wisselen
nende team ontvangt een onvergetelijke prijs.
van positie. En wie moet die belangrijke laatste ronde op kop rijden?
Een goede voorbereiding geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen.
Zo kunnen ze met een prettiger gevoel wedstrijden gaan rijden en
Interesse gekregen? Voor meer informatie kun je terecht bij Ellen
meer van de ervaring genieten.
Reijmer.
Kijk ook eens op http://schaatsen.nl/scholenploegenachtervolging
Foto’s: Soenar Chamid �❚
Contact:
e.reijmer@knsb.nl
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