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1.  Voorwoord  

  

Beste bestuursleden van de BGA-verenigingen, 

 

Hierbij het boekwerk “IJstrainingen 2022-2023” voor een nieuw 

schaatsseizoen. Een nieuw schaatsseizoen, waarin we met de kennis van 

nu voor het laatste seizoen op de huidige buitenbaan zullen schaatsen.  

 

Direct na het einde van het komende schaatsseizoen, eind maart 2023, 

wordt de huidige buitenbaan vernieuwd. Dat proces is zo gepland dat we in 

oktober 2023 het schaatsseizoen starten op een nieuwe buitenbaan! Dat 

alles kon niet zonder de financiële steun van het gemeentebestuur van 

Amsterdam en daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd heeft diezelfde 

gemeente besloten dat de tarieven voor het komende schaatsseizoen met 

6,4% omhoog moeten. De BGA heeft die verhoging waar mogelijk en 

gewenst opgevangen binnen haar begroting. Dit om de tarieven van  

abonnementen niet of zo weinig mogelijk te laten stijgen. In de 

ledenvergadering is dit belang onderkend en is dan ook ingestemd met de 

begroting 2022-2023.  

 

Het meest gebezigde woord van de afgelopen schaatsseizoenen was 

ongetwijfeld: corona! Ondanks de nu al weer oplopende besmettingscijfers 

hopen wij op een zo onbezorgd en ongestoord mogelijk schaatsseizoen. 

Een schaatsseizoen, waar onze schaatsster en schaatsers op een 

inspannende manier kunnen ontspannen en even kunnen ontsnappen aan 

gedoe buiten de ijsbaan. 

 

Toch geldt ook voor het komend schaatsseizoen voor onze 

abonnementhouders: niet geschaatst door opgelegde maatregelen in 

verband met het corona-virus betekent dat daarvoor naar rato compensatie 

zal worden geboden. Een goede regeling van de BGA en de directie van 

de Jaap Edenbaan in het belang van de abonnementhouders. Een 

restitutie regeling overigens, die niet op alle ijsbanen geldt en die veel extra 

werk met zich brengt. Werk dat in goede handen is gebleken bij Bart 

Postma, die met diezelfde nauwkeurigheid dit boekwerk “IJstrainingen 

2022-2023” heeft samengesteld, dat alle relevante informatie bevat voor 

het komende schaatsseizoen. 

 

Het afgelopen schaatsseizoen hebben we met elkaar meer 

abonnementhouders op het ijs van de Jaap Edenbaan kunnen krijgen. Wij 

hopen dat die toename zich zal doorzetten in het komende 
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schaatsseizoen. Want schaatsen is hartstikke leuk en dat plezier gunnen 

we veel mensen! 

Voor nu een goede zomer en in ieder geval tot 8 oktober 2022 op het ijs 

van onze Jaap Edenbaan, waar op 1 januari 2023 een uniek evenement 

plaats zal vinden dat ik hier nu graag onder uw aandacht wil brengen: het 

Nederlands kampioenschap marathonschaatsen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Kees Schrama, 

Voorzitter BGA 
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BELANGRIJKE ONDERWERPEN  

 

1. Corona  

Op dit moment is het nog niet bekend welke corona-maatregelen nog 

of weer van kracht zullen zijn tijdens het nieuwe schaatsseizoen. 

Indien er nog beperkende maatregelen van toepassing zijn aan het 

begin van of van toepassing worden tijdens het schaatsseizoen dan 

zullen de financiële gevolgen daarvan gecompenseerd worden. 

a. Aangevraagde en niet-gebruikte abonnementen kunnen voor 1 

november kosteloos geannuleerd worden. 

b. Uitval van trainingsuren tijdens het seizoen als gevolg van 

corona-maatregelen van de Jaap Edenbaan zal leiden tot 

financiële compensatie van de abonnementsgelden.  

Deze compensatie zal na afloop van het seizoen via de 

verenigingen worden afgehandeld.  

 

2. Abonnementsprijzen. 

Diverse abonnementsprijzen zijn aangepast aan de verhogingen die 

de Jaap Edenbaan heeft doorgevoerd.  

Tevens is een correctie doorgevoerd bij de categorie-indeling bij de 

hardrijders-abonnementen. De Junioren A vallen bij de Jaap 

Edenbaan in het tarief van de senioren. Deze aanpassing is nu ook 

doorgevoerd in de BGA-categorie-indeling.  

 

3. Zondagavond 

De indeling van de zondagavond is gelijk gebleven t.o.v. het 

afgelopen seizoen. Er is 1 toerschaatsuur M28, van 18.00 tot 19.00 

uur. Dat wordt gevolgd door een wedstrijdblok van 19.20  tot 21.45 

uur. Vanaf 22.00 uur buffelen (één keer per maand) of een andere 

activiteit van de baan. 

 

4. Korting op 2e abonnement wedstrijdschaatsen.  

De kortingsregeling op een 2e abonnement hardrijders is voor een 

groot deel vervallen.  

 

5. Wedstrijdkaarten voor jeugdschaatsers 

Jeugdschaatsers kunnen onder voorwaarden meedoen aan de 

baanwedstrijden voor pupillen door het aanschaffen van een 

wedstrijdkaart. Zie verder onder Jeugdschaatsen voor de details van 
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de regeling.  

 

6. Shorttrack  

De mogelijkheden voor shorttrack zijn uitgebreid. Zie pag. 8 voor alle 

bijzonderheden. 

 

Als Bestuur van de Baanvereniging Groot Amsterdam wensen wij U een 

heel goed schaatsseizoen 2022-2023 toe.  

Bart Postma 

 

 

2.  INLEIDING  

  

Voor deelname aan de trainingen op de Jaap Edenbaan worden door de 

BGA abonnementen afgegeven voor de onderdelen hardrijden, 

toerschaatsen, jeugdschaatsen en shorttrack.  

  

Elke deelnemer aan wedstrijden, georganiseerd onder de regels van de  

KNSB dient in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie, die door de 

deelnemer zelf moet worden aangevraagd bij het Bondsbureau van de 

KNSB. Deelname aan trainingen en/of wedstrijden geschiedt op eigen 

risico.  

  

  

3.  ABONNEMENTEN.  

  

Alle abonnementen moeten door de verenigingen worden aangevraagd bij 

de BGA, dus ook de abonnementen voor de leden van alle selecties 

(baanselecties LB en MA, C-groep, Jaap Edenselectie, Kanjergroep, 

Neogroep, Mastersgroep en Gewestelijke marathonselectie).  

  

De prijzen van abonnementen zijn afhankelijk van de categorie-

indeling en het “soort” abonnement. Onder “soort” wordt verstaan:  

• Hardrijdersabonnement  

• Selectie-abonnement  

• Toerschaatsabonnement  

• Shorttrackabonnement  

• Jeugdschaatsabonnement  

• Trainers- en begeleiders abonnement  

• Wedstrijdkaart  
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Aan één persoon kunnen meerdere (soorten) abonnementen worden 

verstrekt.   

Houders van een hardrijders- of selectieabonnement of wedstrijdkaart 

mogen deelnemen aan de langebaan- en marathonwedstrijden op de Jaap 

Edenbaan.   

  

Quota abonnementen  

Abonnementen worden verstrekt volgens de quota van de BGA. Extra 

abonnementen kunnen worden aangevraagd bij de 

abonnementencoördinator. Voor het nieuwe seizoen zijn er dezelfde 

beperkingen bij het toerschaatsen op maandag M22, dinsdag M23 en 

donderdag M26. Op deze uren gelden per vereniging de aantallen 

abonnementen van het afgelopen seizoen.  

 

Begin oktober zal worden gekeken hoeveel abonnementen op deze uren 

zijn afgenomen. Als verenigingen minder abonnementen hebben 

afgenomen, dan kunnen deze abonnementen beschikbaar gesteld worden 

aan een andere vereniging. 

 

Op alle overige uren, zowel hardrijden als toerschaatsen, kunnen zonder 

overleg minimaal dezelfde aantallen abonnementen worden aangevraagd 

als het afgelopen seizoen. Bij grote overschrijding overleggen met de 

abonnementen coördinator. Er worden dus geen quota toegestuurd.  

  

Het tijdspad voor de abonnementenaanvraag ziet er als volgt uit:  

   

1. Begin augustus ontvangen de verenigingen van de BGA een 

voorlopige factuur Jeugdschaatsen volgens de afgenomen aantallen 

van het voorgaande seizoen, verhoogd met 10%. Deze factuur dient 

binnen 2 weken betaald te worden aan de BGA op bankrekening NL25 

INGB 0008 5208 26 t.n.v. Baanvereniging Groot Amsterdam te 

Amsterdam. Na ontvangst van de betaling worden de 

jeugdabonnementen verstrekt aan de contactpersoon van de 

vereniging.   

2. Voor 1 september vragen de verenigingen de abonnementen voor 

hardrijden, toerschaatsen, selecties en shorttrack aan bij de BGA.  

3. Wijzigingen in deze aanvraag (ook intrekking van een aangevraagd 

abonnement) kunnen tot 30 oktober worden ingediend bij de BGA, hier 

staan dan geen omzettingskosten tegenover. Wijzigingen na deze 
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datum worden uitgevoerd tegen betaling van € 10,00 

administratiekosten.   

4. Per 1 november dienen de verenigingen aan de BGA op te geven wat 

zij teveel c.q. tekort aan jeugdschaatsabonnementen hebben. De 

BGA verkrijgt zo inzicht en kan de verzoeken beoordelen en eventueel 

overgaan tot een herverdeling van jeugdschaatsabonnementen.  

5. Voor 1 december moeten de niet gebruikte jeugdschaats 

abonnementen door de verenigingen worden teruggestuurd aan de 

BGA. Niet geretourneerde abonnementen worden in rekening 

gebracht tegen het geldende abonnementstarief.  

6. Tegelijk worden de jeugdschaatsers aangemeld bij de BGA met 

hetzelfde excelbestand als voor de abonnementen wordt gebruikt. Op 

basis van deze aanmelding wordt de definitieve factuur jeugd 

schaatsen samengesteld en verrekend met de ‘voorlopige’ factuur. 

Eindafrekening direct na afloop van het seizoen. 

7. De vervolgaanvragen van abonnementen kunnen regelmatig worden 

ingediend bij de abonnementen coördinator van de BGA. Deze worden 

zo snel mogelijk met de JE-baan afgehandeld. Periodiek worden deze 

aanvragen gefactureerd door de BGA bij de verenigingen.  

8. Voor de 2e seizoenshelft vanaf 1 januari kunnen halve abonnementen 

aangevraagd worden tegen 50% van het hele tarief.  

  

Nadere bijzonderheden over:  

  

A.    Abonnementen  

 De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de te 

verstrekken gegevens en voor het rechtmatig gebruik van de 

abonnementen.  

 De BGA stelt de abonnementhouder aansprakelijk voor alle kosten 

en schaden, welke door zijn/haar toedoen aan eigendommen van 

derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor de eigendommen van 

de ijsbaan.  

 De abonnementen die worden uitgegeven zijn strikt persoonlijk.  Het 

is niet toegestaan het abonnement over te dragen aan anderen! 

Zonder geldig abonnement heeft men geen toegang tot het ijs van de 

ijsbaan.  

 Door de Jaap Edenbaan worden toegangspassen uitgegeven die 

meerdere jaren geldig zijn en elk seizoen opgeladen worden met de 

aangevraagde abonnementen (dit geldt niet voor het 
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jeugdschaatsen). Deze toegangspas wordt door de vereniging 

aangevraagd tegelijk met de 1e aanvraag van een abonnement.  

Hiervoor wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht.   

 Bij verlies van de toegangspas kan de houder zelf online tegen 

betaling een vervangende pas aanschaffen bij de Jaap Edenbaan.  

 De aanvragende vereniging is aansprakelijk voor de betaling van de 

abonnementsgelden + toegangspassen.  

 Per trainingsuur is een abonnement verplicht.  

 De abonnementen zijn alleen geldig voor de Jaap Edenbaan en voor 

die trainingsuren waarvoor het abonnement is aangevraagd. Zij 

geven geen recht op een bepaald aantal trainingen. Als een training 

uitvalt, door welke oorzaak dan ook, kan geen aanspraak gemaakt 

worden op restitutie van abonnementsgelden of vervangende 

trainingsperioden.   

 Toerschaatsabonnementen kunnen ook gebruikt worden voor 

toegang op een publieksuur. Die toegang wordt dan afgeschreven 

van het totaal van 23 toegangen van een abonnement.  

Voor alle duidelijkheid: er kan niet naar een ander toerschaatsuur 

worden uitgeweken. 

 De capaciteit van de trainingsuren is beperkt. Om de 

abonnementhouders een redelijke trainingsmogelijkheid te 

garanderen, is in overleg tussen BGA en JE-baan een maximum 

aantal deelnemers per trainingsuur vastgesteld. Voor de druk bezette 

perioden worden de beschikbare plaatsen door de BGA verdeeld 

over de verenigingen.   

 De vereniging zorgt voor de verdeling van de beschikbare plaatsen 

onder zijn leden.  

 Overschrijding van het toegewezen aantal is alleen mogelijk met 

toestemming van de BGA.  

  

  

B.      Trainingen hardrijden  

 Clubtrainers geven leiding aan de eigen trainingsgroepen. Eventuele 

trainersvergoedingen zijn voor rekening van de vereniging.   

 De organisatoren zijn in geen geval aansprakelijk voor het niet 

doorgaan van ijstrainingen of wedstrijden, ongeacht de reden of de 

oorzaak.  

 Alleen aan bevoegde schaatstrainers en degenen, die voor het geven 

van trainingen dispensatie van de KNSB hebben verkregen, kunnen 
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trainersabonnementen verstrekt worden. Er geldt een limiet van 1 

trainer op ongeveer 15 deelnemers. Mocht achteraf blijken, dat een 

gratis abonnement is verstrekt aan een niet bevoegde trainer, dan zal 

het abonnement alsnog aan de vereniging in rekening worden 

gebracht. Voor de goede orde: reglementair is het niet toegestaan, 

dat onbevoegde trainers schaatsonderricht geven, tenzij onder 

supervisie van een gediplomeerde trainer.   

  

C.     Wedstrijden hardrijden.  

 Voor hardrijders-abonnementhouders worden wedstrijden 

georganiseerd (langebaan, marathon).  

 Deelname aan deze wedstrijden staat open voor 

abonnementhouders die in het bezit zijn van een geldig 

hardrijdersabonnement of wedstrijdkaart en een geldige 

wedstrijdlicentie. Een (gratis) trainersabonnement geeft geen recht 

op deelname aan deze wedstrijden.   

 Van verenigingen, die deelnemers aan deze wedstrijden leveren, zal 

door de BGA een bijdrage aan de jurering worden verlangd. Indien 

een vereniging geen bijdrage levert aan de jury volgt uitsluiting van 

de leden van die vereniging aan de wedstrijden.  

 De resultaten van deze wedstrijden worden volgens de KNSB 

reglementen verwerkt en voor centrale verwerking doorgegeven aan 

het Bondsbureau.  

 Naast wedstrijden voor abonnementhouders in het algemeen worden 

door het gewest, de GTC of het sectiebestuur van de KNSB 

wedstrijden georganiseerd, waarvoor de deelnemers worden 

uitgenodigd.  

 Aan de clubkampioenschappen mogen ook rijders deelnemen die 

geen licentie hebben. Voorwaarde is wel dat ze als Actief lid zijn 

aangemeld bij de KNSB.  

  

D.     Toerschaatsen  

 Voor het toerschaatsen gelden enkele aparte voorwaarden.  Op 

toerschaatsuren mag geen training gegeven worden zoals op de 

trainingsuren voor hardrijders abonnementhouders. Er mag wel les 

gegeven worden door begeleiders van de vereniging.  

Wanneer men toch wil deelnemen aan wedstrijden dient men naast 

het toerschaatsabonnement een wedstrijdkaart te kopen èn zelf een 

licentie aan te schaffen bij de KNSB.   
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 Voor begeleiders dient eveneens een toerschaatsabonnement tegen 

het geldende tarief te worden afgenomen. Deze zijn dus NIET gratis. 

 Voor 2 begeleiders die om de week les geven kan 1 abonnement 

worden afgenomen, dat wordt “verdeeld” over de toegangspassen 

van deze begeleiders. Apart aanvragen. 

 M30 

Dit uur is een publieksuur. Toegangskaarten via de Jaap Edenbaan.  

 

E. Jeugdschaatsen.  

 Voor het jeugdschaatsen geldt een aantal bijzondere voorwaarden. 

Het is bedoeld om de jeugd van 5 -12 jaar vertrouwd te maken met 

het ijs. Tijdens deze uren mogen geen wedstrijden worden 

gehouden. Er wordt naar gestreefd om aan het einde van het seizoen 

alle deelnemers aan het jeugdschaatsen in de gelegenheid te stellen 

een  schaatsvaardigheidsdiploma van de KNSB te behalen.   

 Het jeugdschaatsen geschiedt uitsluitend in verenigingsverband.  

 Als een jeugdschaatser ook wedstrijden wil rijden, dan moet  er naast 

het jeugdschaatsabonnement ook een hardrijdersabonnement voor 

een trainingsuur of een wedstrijdkaart gekocht worden.  

 De wedstrijdkaart voor jeugdschaatsers is bedoeld voor de 

jeugdschaatsers die in principe het volgende seizoen willen 

overstappen naar het wedstrijdschaatsen. Van de vereniging wordt 

verwacht dat uitsluitend wedstrijdkaarten worden aangevraagd als de 

rijder redelijkerwijs in staat is om aan de reguliere pupillenwedstrijden 

mee te doen. Dat zullen jeugdschaatsers zijn met een diploma E of F 

en in ieder geval pootje over door de bocht kunnen. 

Als tijdens de wedstrijden blijkt dat de rijder niet veilig mee kan doen 

kan de wedstrijdkaart worden ingetrokken. 

Bij de wedstrijdkaart is een Jaap Eden toegangspas verplicht.  

 De wedstrijdkaart kan alleen worden aangevraagd met een geldig 

KNSB-relatienummer. De rijder moet dus als Actief lid bij de KNSB 

geregistreerd staan. 

 Per 7 deelnemers wordt één begeleidersabonnement gratis 

beschikbaar gesteld voor diegenen, die de kinderen leren schaatsen. 

Voor het geven van dit schaatsonderricht is geen licentie vereist. Het 

is de begeleider niet toegestaan om zelf trainingsrondjes te rijden. 

Niet gebruikte abonnementen moeten voor 1 december 

ingeleverd worden bij de BGA, zodat deze aan andere 

verenigingen die een tekort hebben beschikbaar gesteld kunnen 

worden.   



10  

  

F. Shorttrack 

Op donderdagavond is het shorttracken ingedeeld in twee 

opeenvolgende uren. De trainingen worden gegeven door 

gediplomeerde BGA-trainers. 

Het shorttrackseizoen is in 3 perioden verdeeld. 

1. Het voorseizoen van 5 weken loopt van begin september tot de 

opening van de buitenbaan. Deze periode is vooral beschikbaar 

voor de langebaanselecties. Er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar voor andere rijders, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan abonnementhouders van het hoofdseizoen. Deze 

rijders worden door de BGA uitgenodigd.  

2. Het hoofdseizoen van 23 weken loopt gelijk met het seizoen 

van de 400-meterbaan.  

3. Het naseizoen 2023 start na sluiting van de buitenbaan en loopt 

tot 1 juli. Het naseizoen is voor iedereen beschikbaar. 

Inschrijving vindt online plaats via de website van de BGA, 

vanaf begin januari.  

 

Aanvraag shorttrack-abonnement(en).  

1. Naseizoen 2023 

Het abonnement voor het naseizoen wordt NIET door de 

vereniging aangevraagd, maar door de rijder zelf. Op de 

website van de BGA staat een inschrijfformulier waarmee de 

rijder het abonnement aanvraagt. De aanvraag moet uiterlijk 15 

februari 2023 zijn ingediend zodat de BGA de mogelijkheid 

heeft afspraken te maken met de trainers en de Jaap Edenbaan 

over de verdere invulling. De rijders krijgen begin januari 

hierover een mededeling van de BGA. 

2. Hoofdseizoen en voorseizoen 

Deze abonnementen worden door de vereniging aangevraagd 

in de reguliere aanvraag van de langebaanabonnementen. 

Voor de niet-selectieleden die ook het voorseizoen trainen moet 

een combi-abonnement M43 of M44 worden aangevraagd. 

Voor de selectieleden die ook het hoofdseizoen doorgaan wordt 

alleen een abonnement voor het hoofdseizoen aangevraagd. 

De aanvraagcodes zijn 

 

M40 donderdag 19.00 – 20.00 Hoofdseizoen 

M41 donderdag 20.10 – 21.10 Hoofdseizoen 
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M43  donderdag 19.00 – 20.00 Voorseizoen + Hoofdseizoen 

M44  donderdag 20.10 – 21.10 Voorseizoen + Hoofdseizoen 

 

3. Hoofdseizoen dinsdagavond 

Op dit moment is het nog niet bekend of de BGA ook op 

dinsdag een shorttrack uur beschikbaar krijgt. Als dat wel lukt 

dan kan er voor dat uur een abonnement worden aangevraagd. 

Het tarief is hetzelfde als voor de donderdag, er is geen korting 

op een 2e abonnement. 

 

M46 dinsdag 19.00 – 20.00  Hoofdseizoen 

 

4. Voorseizoen 

Losse aanvragen voor alleen het voorseizoen in overleg met de 

shorttrack coördinator. 

 

Bij de start van het seizoen wordt de groepsindeling gemaakt door 

Gerrit Swartsenburg in samenspraak met de trainers. Vanwege de 

veiligheid op het ijs worden de rijders dan ingedeeld als startend of 

gevorderd shorttracker. Verder worden dan tips/aanwijzingen 

gegeven over kleding en schaatsen. 

Verdere informatie bij Gerrit Swartsenburg, de shorttrack coördinator 

(G.Swartsenburg@upcmail.nl).  

 

G.   IJsbaan  

 Het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens de BGA en/of de 

baandirectie inzake orde en recht, kan tot strafmaatregelen leiden, 

b.v. tijdelijke schorsing of langdurige uitsluiting.  

 Abonnementhouders hebben niet eerder dan een half uur voor de 

aanvang van de trainingsperiode en niet later dan een half uur 

daarna toegang tot het afgesloten deel van het ijsbaancomplex, tenzij 

anders is bepaald door de BGA of ijsbaanpersoneel.  

  

4.     WEDSTRIJDLICENTIES EN CATEGORIE-INDELING.  

  

De wedstrijdlicentie dient door de rijder zelf te worden aangevraagd bij de 

KNSB en is geldig voor alle disciplines van de KNSB.   

Een wedstrijdlicentie is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan 

wedstrijden. De organisator van een wedstrijd bepaalt echter wie mag 

inschrijven voor een wedstrijd.   

mailto:G.Swartsenburg@upcmail.nl
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De kosten van wedstrijdlicenties zijn per categorie 

verschillend.  Als peildatum geldt de leeftijd, die vóór 1 juli 

is bereikt.  

  

TARIEVEN VAN LICENTIES  

  

Leeftijd op moment van 

aanschaf  
Prijs vanaf 1 juli 2021  

tot en met 12 jaar  € 11,25  

13 t/m 18 jaar  € 25,30  

ouder dan 18 jaar  € 42,15  

 LEEFTIJDSCATEGORIEEN HARDRIJDEN.  

  

Categorie  Leeftijd per 01-07-2022   Geboren  

Masters  39 jaar en ouder  voor 01-07-1983  

Senioren  23 t/m 38 jaar  01-07-1983 t/m 30-06-1999  

Neo senioren  19 t/m 22 jaar  01-07-1999 t/m 30-06-2003  

Junioren A  17 en 18 jaar  01-07-2003 t/m 30-06-2005  

Junioren B  15 en 16 jaar  01-07-2005 t/m 30-06-2007  

Junioren C  13 en 14 jaar  01-07-2007 t/m 30-06-2009  

Pupillen  A  12 jaar  01-07-2009 t/m 30-06-2010  

Pupillen  B  11 jaar   01-07-2010 t/m 30-06-2011  

Pupillen  C  10 jaar   01-07-2011 t/m 30-06-2012  

Pupillen  D    9 jaar   01-07-2012 t/m 30-06-2013  

Pupillen  E    8 jaar   01-07-2013 t/m 30-06-2014  

Pupillen F    7 jaar   Na 01-07-2014 
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5.  AANVRAGEN ABONNEMENTEN.  

  

Alle aanvragen van abonnementen voor trainingen, jeugdschaatsen, 

toerschaatsen en selectietrainingen dienen door de verenigingen te worden 

gericht aan:  

  

Abonnementen coördinator: Bart Postma  

E-mail: abonnementen@bga.amsterdam   

         

De quota voor de trainingsuren zijn gelijk aan de aantallen abonnementen 

die afgelopen seizoen zijn aangevraagd. Er was veel ruimte op veel  

trainingsuren. We verwachten dat extra aanvragen voor alle uren (m.u.v. 

toerschaatsuren maandag M22, dinsdag M23 en donderdag M26) 

gehonoreerd kunnen worden.  

  

Aanvraagprocedure  

1. Voor de aanvragen moet gebruik gemaakt worden van een Excel 

bestand met een vast format.   

2. Alle hardrijders-abonnementen geven toegang tot de marathon– en 

langebaanwedstrijden.   

3. De abonnementen voor het woensdagselectieuur moeten worden 

aangevraagd door de vereniging en worden ook door de BGA bij de 

verenigingen gefactureerd. De verenigingen krijgen een opgave van 

hun selectieleden van de TCL cq de TCM.  

4. Alle soorten abonnementen (m.u.v. jeugdschaatsabonnementen) 

kunnen in 1 bestand aangevraagd worden.  

5. De toegekende abonnementen worden periodiek gefactureerd naar 

de verenigingen. De factuur moet binnen 2 weken betaald worden 

aan de BGA op bankrekening NL25 INGB 0008 5208 26 t.n.v. 

Baanvereniging Groot Amsterdam te Amsterdam.   

6. De eerste aanvraag in Excel geeft u de bestandsnaam 

verenigingsnaamjaartalvolgnummer. Bijvoorbeeld 

HCA2022aanvraag1.xlsx. Een vervolgaanvraag krijgt dan de 

bestandsnaam HCA2022aanvraag2.xlsx.   

7. Na de eerste aanvraag kunnen vervolgaanvragen worden gedaan. 

Hierbij moeten alleen de nieuwe aanvragen of een wijziging in een 

eerder gedane aanvraag worden ingediend, dus niet weer het gehele 

bestand met alle aanvragen.   

8. Wijzigingen/intrekkingen in aanvragen kunnen gratis worden 

doorgegeven tot uiterlijk 30 oktober 2022. Daarna kost een wijziging 
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naar een ander trainingsuur € 10,00 administratiekosten. De wijziging 

moet DUIDELIJK aangegeven worden in het aanvraagbestand. 

Intrekking na deze datum kan alleen met een medische verklaring. 

9. Relatienummers: Ieder actief lid van een vereniging dat geregistreerd 

is bij de KNSB krijgt van de KNSB een relatienummer. Dat nummer 

dient altijd gebruikt te worden bij de aanvraag van abonnementen 

m.u.v.  het jeugdschaatsen.   

10. Trainers: Per ongeveer 15 abonnementhouders (afhankelijk van de 

grootte en de samenstelling van de groep) ontvangt u een gratis 

trainersabonnement  voor een bevoegde trainer. U vermeldt de 

namen van de trainers in hetzelfde excelbestand als voor de 

trainingsabonnementen, maar u zet in de kolom ABONN. een ‘T” 

achter het trainingsuur, bijv. M01T. Zie voor een invulinstructie pag. 

17. 

  

Jeugdschaatsen  

Jeugdschaatsabonnementen worden volgens de quota aangemaakt .Ook 

hiervoor dient u het excelbestand te gebruiken. In dit excelbestand dient u 

de gegevens van de schaatsertjes + begeleiders op te geven voor aanvang 

van het schaatsseizoen.   

  

De abonnementen worden uitgegeven op nummer en op naam van de  

vereniging, waarvoor de vereniging te allen tijden verantwoordelijk blijft.  

Bij verlies etc. zal de vereniging een duplicaat worden berekend, kosten  € 

3,50. U dient wel bij te houden welk kind welk abonnementsnummer 

heeft.  

U mag nooit meer aanvragen, dan het door de BGA vastgestelde aantal.   

  

Selecties  

De verenigingen ontvangen van de TCL en de TCM een overzicht van de 

rijders die voor een van de selecties van de Jaap Edenbaan zijn 

geselecteerd. De vereniging moet voor die rijders een abonnement 

aanvragen in de reguliere abonnementsaanvraag.  

  

C-selectie/Baanselectie/Marathonselectie  

Het aangevraagde abonnement geeft recht op toegang op alle 

trainingsuren op de Jaap Edenbaan en het woensdag-selectieuur. Het 

tarief voor dit abonnement is € 305,00 voor senioren/junioren A en € 

283,50 voor junioren B en C. 
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Jaap Edengroep, Kanjergroep  

Voor deze rijders moeten 2 betaalde abonnementen (een 

hardrijdersabonnement en een volgabonnement) aangevraagd worden 

door de eigen vereniging.  Daarnaast moet ook door de vereniging een 

abonnement worden aangevraagd voor het woensdag-selectieuur. Dit 

abonnement wordt niet gratis beschikbaar gesteld, tarief € 90,00. 

  

Neo-Seniorengroep en Masters (Loon)  

Neo-senioren en Masters die voldoen aan de selectiecriteria van de TCL 

voor deelname aan de Neo-Seniorengroep of de Loon Mastersgroep 

kunnen via de vereniging naast 2 hardrijdersabonnementen (mag ook 

shorttrack zijn) een abonnement aanvragen voor het woensdag-

selectieuur. Het tarief van dit selectie-abonnement is € 158,00.   

  

6. Verlies van de JE-toegangspas.  

  

Bij verlies van de JE-toegangspas kan door de gebruiker van de pas alleen 

bij de Jaap Edenbaan een duplicaat aangevraagd worden 

(https://www.jaapeden.nl/duplicaatpas/). Dus niet bij de vereniging en niet 

bij de BGA.  

  

Mocht achteraf de vermiste pas weer boven water komen, dan dient 

men deze onverwijld in te leveren bij de kassa. Bij gebleken misbruik 

zullen zowel het originele abonnement als het duplicaat geblokkeerd 

worden. In dat geval worden duplicaten niet teruggenomen of 

gerestitueerd.   

  

  

7.   Restitutie  

  

Restitutie wordt in principe niet toegekend behalve wanneer er sprake is 

van ernstige gezondheidsproblemen waardoor men niet in staat is om te 

schaatsen.  

Een verzoek tot restitutie kan uitsluitend gedaan worden, gedurende het 

schaatsseizoen, door de vereniging waarbij de rijder/ster een abonnement 

heeft afgenomen.  

Het verzoek dient zo snel mogelijk bij de BGA ingediend te worden na het 

moment waarop de blessure is ontstaan dan wel het moment waarop blijkt 

dat schaatsen voorlopig niet mogelijk is.  
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Na het overleggen van een verklaring van de behandelend arts wordt de 

aanvraag in behandeling genomen. Het restitutiebedrag is afhankelijk van 

het tijdstip in het seizoen.  

Per abonnement wordt  € 7,00 administratiekosten in mindering gebracht 

op het restitutiebedrag. 

Voor tijdelijke uitval tijdens het seizoen wordt geen restitutie gegeven.  

     
8.    VERZEKERINGEN.  

  

Door de K.N.S.B. is bij Meeùs Verzekeringen een Collectieve 

Ongevallenverzekering afgesloten voor de Actieve leden van de 

verenigingen. Zie voor de voorwaarden de website van de KNSB.  

  

De BGA heeft geen verzekeringen voor rijders.      
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     ABONNEMENTSPRIJZEN  

  

Hardrijden:  eerste  volgend  

Abonnement      

Senioren, Junioren A € 200,00  € 145,00  

Junioren C/B € 147,00  € 120,00 

Pupillen  € 130,00  € 120,00  

Baanselecties:      

Senioren, Junioren A € 305,00  MA  

Junioren C/B € 283,50  LB en MA  

Marathon Niet-Adam  € 212,00  MA  

IJsfaciliteiten:      

Pupillen en Junioren C/B  € 90,00 + 2 verplichte abo’s  

Senioren, Junioren A 

Masters  € 158,00  + 2 verplichte abo’s  

Wedstrijdkaart      

Senioren, Junioren A € 105,00    

Pupillen en Junioren C/B  € 85,00    

Jeugdschaatsers € 20,00   Zie de voorwaarden 

Toerschaatsen      

Senioren, Junioren A € 125,00  € 125,00 

Veteranen (65+)  €   95,00  €   95,00 

Junioren C/B €   84,00  €   84,00 

Jeugdschaatsen      

Jeugd < 13 jaar  € 73,00    

Shorttrack   Hoofdseizoen  

Senioren, Junioren A € 200,00 Per abonnement 

Junioren C/B, Pupillen € 175,00   

Shorttrack   Voorseizoen  

Iedereen € 45,00  

Shorttrack    Naseizoen  

Senioren, Junioren A € 125,00  

Junioren C/B, Pupillen € 110,00   

Diversen   

Toegangspas € 6,00 Voor meerdere jaren 

Wijziging abo-uur € 10,00 Na 1 november 
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                            Aanvraagcodes abonnementen 

Trainingen    

Aanvraag code    

M01 Dinsdag  16.50 – 17.55  

M02 Dinsdag 18.15 – 19.20  

M03 Woensdag 19.40 – 20.45  

M04 Vrijdag  18.10 – 19.15  

M05 Vrijdag 19.35 – 20.40  

M06 Zaterdag 08.00 – 09.05  

M07 Zaterdag 18.15 – 19.20  

    

Selectieuur Woensdag 17.50 – 19.20  

MST  Baanselecties 

LB en MA,  

C-Groep 

 

YFM  Kanjergroep, 

Jaap Edengrp, 

Neo-Sen grp, 

Loon Masters 

 

MSM  Gewest. 

Marathon 

Niet- 

Amsterdammers 

MWK   Wedstrijdkaart 

    

Jeugdschaatsen    

M10 jeugdschaatsen Vrijdag  16.55 – 17.55  

M11 jeugdschaatsen Zaterdag 09.20 – 10.20 Hal 

M12 jeugdschaatsen Zaterdag  09.30 – 10.30  

M13 jeugdschaatsen Zaterdag 16.55 – 17.55  

    

Toerschaatsen    

M21 Maandag 18.20 – 19.20 Publiek/abonn. 

M22 Maandag 19.40 – 20.40 Abonnement 

M23 Dinsdag  19.40 – 20.40 Abonnement 

M24 Donderdag 17.00 – 18.00 Publiek/abonn. 

M25 Donderdag 18.20 – 19.20 Publiek/abonn. 

M26 Donderdag 19.40 – 20.40 Abonnement 

M27 Zondag 09.20 – 10.20 Gezinsuur 

M28 Zondag  18.00 – 19.00 Abonnement 
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Shorttrack  Hoofdseizoen  

M40 Donderdag 19.00 – 20.00 Hal 

M41 Donderdag 20.10 – 21.10 Hal 

 

 

 Hoofdseizoen + 

voorseizoen 

 

M43 Donderdag 19.00 – 20.00 Hal 

M44 Donderdag 20.10 – 21.10 Hal 

Onder voorbehoud    

M46  Dinsdag  19.00 – 20.00 Hal 

    

Wedstrijden Woensdag 21.00 – 23.30 Marathoncompetitie 

 Zaterdag 19.40 – 22.00 1 blok, uitloop 

mogelijk 

 Zondag 07.00 – 09.00 Om de week 

 Zondag  19.20 – 21.45  

 

Vóór ALLE  trainingsuren is er een baanverzorging  
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Invulinstructie excel-aanvraagbestand  

  

In het abonnementen aanvraagbestand (Excel) zijn alleen de gegevens 

opgenomen die noodzakelijk zijn voor een aanvraag van abonnementen bij 

de Jaap Edenbaan. Alle overige gegevens zoals adressen worden niet 

meer aangeleverd.   

  

De volgende rubrieken zijn aanwezig:  

Kolom A: relatienummer  

Dit is het 8-cijferige KNSB-relatienummer voor Actieve leden. Voor 

Jeugdschaatsen zie hieronder.  

Kolom B,C,D: voornaam, tussenvoegsel, achternaam.  

Kolom E: geboortedatum; format dd-mm-jjjj.  

Kolom F: geslacht; M/V of D/H.  

Kolom G: pasnummer.   

Alle verenigingen hebben een bestand ontvangen met de 

pasnummers zoals die in het verleden zijn gebruikt voor het 

vastleggen van de abonnementen die via de verenigingen zijn 

aangevraagd. Alleen deze pasnummers kunnen worden gebruikt 

bij de aanvraag van nieuwe abonnementen voor deze rijders.  Voor 

nieuwe rijders kan een pas worden aangevraagd door deze kolom 

te vullen met de tekst NIEUW. Dan wordt ook het pastarief in 

rekening gebracht.  

  

Let op: passen die zijn uitgegeven via de JE-Schaatsschool of de JE-baan 

voor 10 rittenkaarten zijn niet bruikbaar voor de BGA-abonnementen.  Voor 

alle (on-)duidelijkheid: een rittenkaart via de kassa aangeschaft kan wel 

bijgeschreven worden op de verenigingspas.  

  

Kolom H: abonnementscode voor het 1e abonnement.  

Zie de coderingen op pagina 14 en 15.   

Voor trainers op de trainingsuren M01 t/m M07 kan een 

trainersabonnement worden aangevraagd door het toevoegen van de 

letter T aan de abonnementscode (bijv. M01T).  

Kolom I:   abonnementscode voor het 2e abonnement.  

Kolom J:  abonnementscode voor het 3e abonnement.  

Kolom K: tekst mutatie bij verandering naar een ander trainingsuur of tekst 

annulering bij een intrekking (alleen voor 1 november!) 

Kolom L: het in te trekken abonnementsuur vermelden. 
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Jeugdschaatsen  

Voor het aanvragen van de jeugdschaatspassen wordt hetzelfde bestand 

gebruikt. Kolom A kan dan ook gevuld worden met het verenigingsnummer 

met een volgnummer. Bijv. voor de HCA 1315001. De eerste aanvraag 

aanleveren in een apart bestand met alleen Jeugdschaatsen.  

  

  

DIVERSEN     

  

OPENINGSTIJDEN IJSBANEN (onder voorbehoud van wijzigingen).  

  

Datum  

Alkmaar  Amsterdam  

Haarlem  Hoorn  

Utrecht   

buiten en  buiten en  buiten en  

binnen  binnen  binnen  

Opening  08-10-2022  08-10-2022   01-10-2022    
  

01-10-2022  
    

                 

Sluiting   19-03-2023       

              

5 december   Geopend     

24 december   Tot 17.00     

          

25 december   11.00-17.00     

          

26 december      9.20-17.00     

          

31 december   Tot 17.00     

          

1 januari   11.00-17.00     

                  

 

Bankrekening ING:    IBAN: NL 25 INGB 0008 5208 26  

t.n.v.  Baanvereniging Groot  Amsterdam te Amsterdam.  

  


