
OOMSSPORT JEUGDSKEELERCUP 2022 
Het gewest Zuid Holland organiseert samen met de Oomssport de 
regionale Jeugdskeelercup competitie.  
De competitie bestaat in dit jaar uit 6 wedstrijden. Iedereen is 
welkom van 6 t/m 18 jaar oud (peildatum 1 januari 2022) en van 
beginners tot meer gevorderde skeeleraars. 

Er zijn verschillende onderdelen gepland tijdens deze 6 
wedstrijden, namelijk alle onderdelen die het skeeleren zo 
leuk maken! Zoals tijdritten, series, afvalraces, puntenkoers,  
marathons en speelse vormen van slalom. 

 
Licentie eenvoudig te regelen 

 

 Wedstrijden zijn toegankelijk voor de leden van de ijs- en 
skeelerverenigingen in Zuid Holland.  
Alle deelnemers moeten bij de KNSB een licentie aanvragen. Dit 
kan via de KNSB website. Kosten t/m 12 jaar € 11,25. Voordeel is 
dat je op een licentie een jaar lang mee kan doen aan skeeler- 
shorttrack- en schaatswedstrijden op allerlei banen in Nederland. 
Daarnaast kan je voor € 15,- eigen beennummers bestellen bij de 
KNSB en kan je meedoen met landelijke wedstrijden. Deze 
nummers zijn onbeperkt geldig. 
De kosten voor deelname aan de Jeugdskeelercompetitie bedragen 
€ 4,- per wedstrijd, voor gehele competitie € 17,50. 
Mocht je geen transponder hebben dan kan je een transponder via 
de JSC voor gehele seizoen huren voor € 5,- (Pupil 1 t/m 4) en  € 
15,- (Kadetten / Junior A).  
Voor pupil 2 t/m 4 zijn er beennummers te leen. De borg voor 
beennummers bedraagt € 5,-. 

 
Hoe inschrijven? 

 Inschrijven kan via de site van schaatsen.nl  tot de sluitingsdatum 
voor de wedstrijd. De wedstrijden gaan bij alle weer typen door! 
We houden het KNSB reglement aan. Op de site en schaatsen.nl 
worden per wedstrijd de onderdelen bekend gemaakt! 
Leeftijdsindeling: 
Pupil 4     2016 > 
Pupil 3     2014 - 2015 
Pupil 2     2012 - 2013 
Pupil 1     2010 - 2011 
Kadet       2008 - 2009 
Junior B   2006 – 2005 
Junior A   2004 – 2003 
https://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/jeugdskeelercup/ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

24 april 2022 Warmond 

30 april 2022 i.s.m. Skeelerpiste R’dam  

14 mei 2022 i.s.m. Gouda Skate, Gouda 

18 juni 2022 i.s.m. Regio Zuid 

                     Puttershoek  

28 augustus 2022 Ammerstol 

4 september 2022 Zoeterwoude 

 

12 juni 2022 ZHK Leiderdorp 

 

 

Inschrijven via Schaatsen.nl/inschrijven 

 
 

 
 
 
 

 
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en like ons op 

facebook! 

 

http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
http://knsb.nl/inline-skaten/rug-en-beennummers/
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
http://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/jeugdskeelercup1/
http://www.schaatsen.nl/kalender/
https://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/jeugdskeelercup/
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://www.facebook.com/Jeugdskeelercup-179647939058206/

