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De schaats- en skatesport heeft de afgelopen jaren de gestelde prestatiedoelen ver overtroffen.
De KNSB wil het beste schaatsland van de wereld blijven. Onze topsportvisie is het creëren
van de beste randvoorwaarden voor een brede talentenpool en een kleine groep topschaatsers.
De basis is samenwerking tussen topteams, schaatsers, regionale talentencentra en de KNSB.

Visie op talentontwikkeling
Tot 2014-2015 stroomde een kleine groep talenten als Kai Verbij en Antoinette de Jong via Jong
Oranje door naar merkenteams. Sinds 2014 trainen talenten via regionaal talentencentra dagelijks
dicht bij huis volgens een uniform sportief programma met fulltime topcoaches. Zo krijgen meer
talenten een betere en langere opleiding dan in het oorspronkelijke Jong Oranje. De KNSB stimuleert
RTC’s samen te werken met enerzijds baanselecties en verenigingen en anderzijds de Nationale
Teams/topteams. Het uiteindelijke streven is dat talenten soepel doorstromen naar de topteams. Jong
Oranje is nog de naamgever van het junioren team dat meedoet aan de internationale wedstrijden.

Voordelen regionaal talenten ontwikkelen
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•
•
•
•
•
•
•

Talenten hoeven niet te verhuizen, omdat ze optimale omstandigheden krijgen dicht bij huis.
Er wordt een sterke combinatie van het topsportprogramma met onderwijs mogelijk gemaakt.
Meer talenten trainen vanaf jongere leeftijd dagelijks met full time topcoaches.
RTC’s werken vanuit de centrale visie van de KNSB, vastgelegd in het meerjarenopleidingsplan*.
De KNSB heeft sporttechnisch de regierol, bijvoorbeeld als het gaat om de selectie van talenten.
De RTC’s pakken meerdere disciplines op; dit inspireert en verhoogt het niveau op alle disciplines.
De KNSB erkent het RTC als podium voor talentontwikkeling en dit creëert waarde in de regio.
Er komen via meerdere partners extra financiën, middelen en diensten beschikbaar voor
talentontwikkeling. Zo leveren partijen in de huidige tien programma’s een financiële bijdrage van
zo’n zeven ton bovenop de vier ton die de KNSB investeert.

Hoe maken we talenten beter?
Door het versterken van de regio’s is een centraal programma als het oorspronkelijke Jong Oranje
waarin de beste talenten op één locatie samen trainden niet meer nodig. Talenten zijn divers als het
gaat om ontwikkeling en de prikkels die ze nodig hebben om beter te worden. Talenten maken
bijvoorbeeld niet op dezelfde leeftijd een grote sprong. RTC’s voorkomen dat laatbloeiers buiten de
boot vallen omdat zij talenten opleiden van 16 tot max 23 jaar, zolang het bereiken van het hoogste
niveau nog realistisch is. Het belangrijkste is dat talenten op zijn of haar niveau worden uitgedaagd en
daartoe hebben RTC’s verschillende methoden ter beschikking. Denk aan variatie in leeftijd en niveau
binnen een trainingsgroep, meetrainers uit een commercieel team of uit het buitenland, samen laten
trainen van talenten uit diverse disciplines en gezamenlijke trainingskampen met meerdere RTC’s.

Samenwerking RTC en KNSB
Na een succesvolle pilot in Dordrecht in 2014 zijn inmiddels RTC Noord, RTC Noordwest, RTC Oost,
RTC Midden, RTC Zuid en RTC Zuid-West gerealiseerd met programma’s in langebaan, shorttrack en
inline-skaten. Er worden zo’n tachtig talenten opgeleid. Afspraken tussen de KNSB en RTC’s liggen
vast in een overeenkomst en er wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo is een inspanningsverplichting om
samen met de KNSB toe te werken naar meerdere disciplines en wordt volgens dezelfde
toelatingscriteria en visie op opleiden gewerkt. De KNSB levert het RTC bepaalde rechten en geeft
jaarlijks een financiële bijdrage voor het sporttechnische deel. De KNSB stelt de selecties per RTC
vast in afstemming met de hoofdcoach. Verder adviseert de KNSB op het gebied van financiering en
bewaakt een uniform beleid en concept rondom de RTC’s. Ook wordt sporttechnische expertise
ingebracht, coaches aangestuurd en leerlijnen uit het meerjarenopleidingsplan* up to date gehouden.
* Het meerjarenopleidingsplan vormt de leidraad voor opleiden binnen de KNSB; hierin staan
leerlijnen omschreven van kennismaking met het schaatsen tot en met het topsportprogramma. De

KNSB stimuleert deze visie vanaf verenigingsniveau en het is de basis voor
haar opleidingen aan coaches.

Hoe zijn de RTC’s geselecteerd?
De KNSB directie is geadviseerd door een werkgroep met vertegenwoordiging van gewesten, secties,
disciplinemanagers en expertise op het gebied van financiën en topsportbeleid. Criteria zijn de
accommodatie, begeleiding, onderwijs en organisatie. Verder is rekening gehouden met afstanden
tussen RTC’s en het aantal jeugdige licentiehouders in een gebied.

Kunstrijden
Bij kunstrijden focust de KNSB eerst op het ontwikkelen van sterke verenigingen. De Bossche Kunstrij
Vereniging (BKV) is in 2015 door de KNSB geaccrediteerd als Vereniging voor Talentontwikkeling
Kunstrijden (VTO). In de toekomst wordt kunstrijden ingebed in de RTC’s.

Visie KNSB op talentontwikkeling

