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Betreft: uitschrijving 
 
                                                    
 
Geachte besturen: 
 
 
Met veel plezier delen wij U mede dat op zondag 20 februari 2011 van 16:15 uur tot 
19:15 uur  de tweede editie van de “Unicorn Showwedstrijd” georganiseerd wordt 
op ijsbaan de Westfries te Hoorn. De Unicorn Showwedstrijd geldt als kwalificatie 
wedstrijd voor het NK Showrijden voor de regio Noord en West. 
 
 
Voor de wedstrijd zal van toepassing zijn het officiële reglement showrijden van de 
KNSB. Hierin staan ondermeer regels over (technische) inhoud van de presentaties 
en over jurering. Het reglement is terug te vinden op de website van de KNSB. 
 
 
De categorieën waarin kan worden deelgenomen vindt u terug op de volgende 
pagina, alsmede in het bovengenoemde KNSB reglement.  



1.1 Individueel showrijden :  
Bij individueel showrijden worden 3 categorieën onderscheiden, waarbij de leeftijd bepalend 
is. De inhoud van de show is vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties 
onderhevig zijn:   
- Maximaal enkele Axel, Dubbel Salchow en Dubbel Spot. De sprongtechniek is niet van 

belang bij beoordeling. 
- Pirouettes zijn vrij. 
- Passenseries zijn vrij. 
- Spirals zijn vrij.  
De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec 
 
De categorie-indeling* is:  
a) Mini’s showrijden   (tot en met 10 jaar) 
b) Debs showrijden     (11 tot en met 12 jaar) 
c) Novice showrijden   (13 tot en met 14 jaar) 
d) Junioren showrijden (15 tot en met 16 jaar) 
e) Senior showrijden  (16 tot en met “35” jaar) 
* De leeftijd op 1 juli van elk jaar is bepalend voor de categorie indeling. 
 
1.2) Groeps showrijden :  
Er worden 3 categorieën onderscheiden waarbij de leeftijd niet bepalend is: 
        
A) Quartet 
      De leeftijdscategorie-indeling is: 

a) Klasse 1. (tot en met Novice) 
b) Klasse 2. (vanaf junioren) 

  
De 4 rijd(st)ers schaatsen als groep. Hierbij zijn twee losse paren toegestaan mits het 
overeenstemt met de uitdrukking van de voordracht. Bestaande elementen uit het 
paarrijden zijn niet toegestaan. Indien de uitvoering plaats vindt door 2 duo’s of 4 x 1 
rijd(st)er mag de afstand tussen de rijd(st)ers niet groter zijn dan 1/3(30%) van de 
lengte van de baan De inhoud is geheel vrij met uitzondering van de sprongen welke 
aan restricties onderhevig zijn:  
- Alle enkele sprongen met maximaal Enkele Axel, Dubbel Salchow en Dubbel Spot. De 

sprongtechniek is niet van belang bij  
 beoordeling. 
- Pirouettes zijn vrij.  
- Passenseries zijn vrij. 
- Spirals zijn vrij.  
De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec.  
 
B) Kleine groep  8 – 12 rijd(st)ers  
De groep schaats als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan.  
- Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan.   
- Pirouettes zijn vrij.  
- Passenseries zijn vrij. 
- Spirals zijn vrij. 
De tijdsduur:  Minimaal 4 minuten, maximaal 5 minuten +/- 10 sec. 
 
 



C) Grote groep   vanaf 16 rijd(st)ers 
De groep schaatst als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan 
- Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan. 
- Pirouettes zijn vrij.  
- Passenseries zijn vrij. 
- Spirals zijn vrij.  
De tijdsduur: Minimaal 4 minuten en maximaal 5 minuten +/- 10 sec. 
 
Per presentatie behoort voor de loting een titel en omschrijving van de show (niet meer 
dan 25 woorden bevattend) aan de scheidsrechter van de betreffende categorie te 
worden aangeboden. De clubs kunnen dit sturen naar het wedstrijdsecretariaat.  
 
 
Inschrijving voor deze wedstrijd is alleen mogelijk via de vereniging, waar men 
de licentie heeft aangevraagd. De muziek dient als één track op een CD 
startklaar te worden aangeleverd met naam deelnemer(s), vereniging en 
categorie. 
 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 6 februari 2011. De inschrijvingen 
dienen gestuurd te worden aan het secretariaat: info@wkc-hoorn.nl of J.C. van 
Wessemstraat 63, 1501 VK Zaandam. Het inschrijfgeld kunt u overmaken op 
rek. nr. 1107.14.342  t.n.v. Westfriesche Kunstrij Club. 
Ondervermelding van Unicorn Showwedstrijd en uw verenigingsnaam 
Het inschrijfgeld is €30 per individuele deelnemer(ster), €45 per quartet en €60 voor 
een kleine groep of grote groep.  
 
Een definitief tijdschema zal na het verstrijken van de sluitingsdatum zo spoedig 
mogelijk worden rondgestuurd. 
Alle rijders krijgen een uitslag van hun categorie. Volledige uitslagen verschijnen 
bovendien op onze website www.wkc-hoorn.nl   
 
Wegens een tijdslimiet kunnen wij niet onbeperkt inschrijvingen toelaten. 
Inschrijvingen uit de regio Noord en West krijgen voorrang ivm de kwalificatie voor 
het NK Showrijden. Mochten er na de sluitingsdatum te veel inschrijvingen zijn, dan 
zullen wij de verenigingen hierover berichten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Secretariaat Westfriesche Kunstrij Club 
www.wkc-hoorn.nl 

mailto:info@wkc-hoorn.nl
http://www.wkc-hoorn.nl/
http://www.wkc-hoorn.nl/
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INDIVIDUEEL : 
 
Naam                          Voornaam        Geb. Datum         Categorie       Licentie nr. 
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VERPLICHT.  
Deelnemer:                                                                                  Categorie: 
Groep: 
 
Vereniging: 
 
Titel optreden: 
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