Factsheet organisatie langebaan nationaal

De KNSB wil het beste schaatsland van de wereld te blijven. De topsportvisie van de KNSB is
het creëren van een brede talentenpool en de beste randvoorwaarden voor een kleine groep
topschaatsers. De basis is de samenwerking tussen topteams, schaatsers, regionale
talentencentra en de KNSB.
Om schaatsers optimaal te laten presteren, zijn deskundige begeleiding en topsportfaciliteiten
essentieel. Dit is op nationaal niveau in het Nederlandse langebaanschaatsen georganiseerd via drie
wegen: topteams, regionale talentencentra en onafhankelijke schaatsers.

1. Topteams
Om het beste schaatsland ter wereld te blijven is optimale begeleiding van topschaatsers essentieel.
Sinds 2002, toen de kernploeg is afgeschaft, wordt dit mede gerealiseerd door samenwerking tussen
commerciële teams en de KNSB, vastgelegd in licentievoorwaarden. Deze licentievoorwaarden zijn
samen met de teams opgesteld en door de teams en de KNSB ondertekend. Deze
licentievoorwaarden hebben een looptijd tot april 2018.
Een schaatsteam krijgt een licentie als het voldoet aan een aantal sporttechnische, organisatorische
en financiële voorwaarden. Zo zijn een professioneel begeleidingsteam en een goed
trainingsprogramma belangrijk, en is een eis dat schaatsers een minimum inkomen krijgen. Teams
met een licentie krijgen specifieke commerciële rechten en faciliteiten van de KNSB.
Om een licentie te krijgen, vraagt het team een licentie aan bij de KNSB. Een onafhankelijke
licentiecommissie toetst de aanvraag op een aantal sporttechnische, organisatorische en financiële
voorwaarden. Denk aan een goed jaarplan, trainingsprogramma, gekwalificeerde trainers,
arbeidsvoorwaarden voor schaatsers, een professioneel begeleidingsteam en het overleggen van een
accountantsverklaring waarin dit wordt bevestigd. Ook worden minimumeisen gesteld aan de
inkomens van schaatsers. Verder moet er bijvoorbeeld een sluitende begroting van 500.000 euro zijn.
Teams met een licentie krijgen:
- Commerciële rechten zoals logovermeldingen voor teamsponsors op het schaatspak (acht op het
teampak en vier op het nationale pak) en accreditaties tijdens wedstrijden.
- Diensten van de KNSB zoals de topsport trainingsfaciliteiten (ijshuur, trainingshal, field lab),
begeleiding en uitzending van de Nationale Selectie naar internationale wedstrijden, organisatie
van evenementen en commerciële initiatieven ter promotie van de schaatssport.
- Betrokkenheid bij allerlei relevante processen van de KNSB. Denk bijvoorbeeld aan zeggenschap
op de inhoud van de selectiecriteria voor internationale wedstrijden.
Teams hoeven voor de licentie geen vergoeding te betalen aan de KNSB. In het verleden was dat wel
het geval. Wel moeten de topteams 25.000 euro per seizoen storten in een talentenfonds, dat ze zelf
beheren en dat bestemd is voor talentontwikkeling. Dit vloeit voort uit het akkoord in 2016 tussen de
KNSB en de convenantgroep (teams, atleten, gewesten).

2. Regionale Talentencentra (RTCs)
Sinds 2014 trainen de beste talenten (op dit moment zo’n tachtig) via regionale talentencentra
dagelijks dicht bij huis volgens een uniform sportief programma met fulltime topcoaches. De KNSB
levert het RTC bepaalde rechten en geeft jaarlijks een financiële bijdrage voor het sporttechnische
deel. Een recht is bijvoorbeeld dat talenten logovermeldingen voor RTC-sponsors op het schaatspak
mogen dragen; zes logo’s op het teampak tijdens een aantal nationale wedstrijden* en twee logo’s op
het nationale pak tijdens de ISU WK Junioren. 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 opleidingsplan up to date gehouden.
Jong Oranje is de naamgever van het juniorenteam dat meedoet aan de ISU
World Cup Junioren en WK Junioren.

3. Lid selectie gewest/baan
Schaatsers kunnen ook vanuit de gewestelijke of baanselectie deelnemen aan wedstrijden.
Schaatsers die bij een gewest zijn aangesloten hebben recht op acht logo’s op het schaatspak bij
deelname aan een aantal nationale wedstrijden*. Als een schaatser vanuit een gewest/baan selectie
deelneemt aan een ISU World up, EK of WK mag de schaatser één sponsoruiting plaatsen op het
nationale pak.

4. Onafhankelijke schaatsers
Schaatsers die niet zijn aangesloten bij een ploeg met topteam-licentie, RTC of een Gewest hebben
de status ‘onafhankelijke schaatser’. Onafhankelijke schaatsers kunnen gewoon deelnemen aan
wedstrijden. De trainingsfaciliteiten voor schaatsers die het vorige seizoen ISU World Cups EK of WK
hebben geschaatst zijn gelijk aan de trainingsfaciliteiten voor topteams. De onafhankelijke schaatsers
dragen minder sponsoruitingen (vier logo’s) op hun schaatspak. Er mogen niet meer dan drie
onafhankelijke schaatsers met dezelfde naamgevende sponsoruitingen uitkomen tijdens een aantal
nationale wedstrijden*. Als een onafhankelijke schaatser zich plaatst voor een ISU World Cup, EK of
WK gelden eveneens andere rechten, de onafhankelijke schaatser mag 1 logo plaatsen op het
nationale pak. Ook zijn er tijdens ISU World Cups, EK en WK minder rechten als het gaat om
accreditaties en reis- en verblijfvergoeding.

*Het gaat om de wedstrijden die deel uitmaken van de Holland Cup cyclus, Nederlandse
kampioenschappen senioren en het Olympisch kwalificatietoernooi.

