Factsheet samenwerking KSU en KNSB
Het bouwen aan een internationaal netwerk is belangrijk voor het waarmaken van de ambities
van de KNSB. De KNSB is daarom in 2014 een partnership (memorandum of understanding,
MoU) aangegaan met de Zuid-Koreaanse Schaatsbond (KSU).
Het gaat om een partnership op basis van vier pijlers: topsport, organisatie, bedrijfsleven en
wetenschap. De KNSB en KSU bekijken per seizoen de behoefte en activiteiten. Het partnership is
vastgelegd in de overeenkomst ‘A joint road to PyeongChang 2018’ welke loopt van 2014 tot en met
de Olympische Winterspelen in 2018 in Zuid-Korea. Dit contract is in november 2014 getekend tijdens
de handelsmissie in Zuid-Korea in aanwezigheid van de Koreaanse president Park Geun-hye, Koning
Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Topsport
Als traditioneel langebaanland willen we graag onze kennis delen. De KNSB wil tegelijkertijd kennis
opdoen op het gebied van shorttrack, waar Zuid-Korea groot in is. Zo heeft Zuid-Korea een interessant
opleidingssysteem dat aan de basis ligt voor hun succes. Ook zijn de Zuid-Koreanen zeer begaafd als
het gaat om techniek. De expertise in het shorttrack is dus groot en daar kan de KNSB veel van leren.
De samenwerking is dus ook op sporttechnisch gebied een win win situatie.
In 2014 trainden leden van het regionale talentcentrum (RTC) shorttrack uit Dordrecht in september al
onder leiding van de Zuid-Koreaan Kim Yong Sung. Langebaan talenten uit Zuid-Korea (2018
PyeongChang Olympic Team) hebben in juni 2015 twee weken in Nederland getraind met Jong
Oranje. Tijdens het gezamenlijke trainingskamp stonden in de eerste week off ice trainingen centraal
op Papendal en in de tweede week is op de ijsbaan in Enschede gezamenlijk getraind. Zie de film en
het artikel op schaatsen.nl over dit trainingskamp. De Nederlandse shorttrack selectie o.l.v. Jeroen
Otter heeft in augustus 2016 een gezamenlijk trainingskamp met een deel van de Nationale selectie
van Zuid-Korea. Ook kijkt de KNSB vooruit naar accommodaties en trainingsfaciliteiten voor
bijvoorbeeld de Olympische Spelen 2018 in PyeongChang.

Organisatie
De basis van de pijler Organisatie is dat de KSU en de KNSB van elkaar willen leren rondom topsport,
breedtesport en op organisatorisch vlak. Er zijn bijvoorbeeld veel raakvlakken als het gaat om
evenementen, zo organiseerden beide bonden een WK Shorttrack (KSU in 2016 en KNSB in 2017). In
2014 heeft een vertegenwoordiging van de KSU een kijkje achter de schermen gehad van de KNSB
tijdens de ISU WK Afstanden en het EK Shorttrack in Dordrecht. Voor de KNSB is het interessant om
een kijkje in de keuken te krijgen bij de organisatie van zo’n groot evenement als de Olympische
Spelen in Zuid-Korea. Verder hebben de KSU en de KNSB intensief samengewerkt in aanloop naar
het ISU congres 2016. Het gezamenlijk optrekken rond het indienen van voorstellen en de
verkiezingen heeft onder andere geresulteerd in de komst van de internationale atletencommissie en
de ad hoc marketinggroep.

Bedrijfsleven
Continuïteit van de schaatssport is van groot belang. Wij willen als bonden elkaars bedrijfsleven
inspireren om in de schaatssport te stappen. Zo wil de KNSB in gesprek komen met Koreaanse
bedrijven die zich op de Nederlandse markt willen positioneren en waar de KNSB een podium voor
kan bieden. Dit geldt ook voor Zuid-Korea als het gaat om Nederlandse bedrijven die gericht zijn op de
Zuid-Koreaanse markt. Zo heeft de KNSB bijvoorbeeld in 2014 deelgenomen aan een economische
handelsmissie in Zuid-Korea. Evenementen als het WK Shorttrack in 2016 in Zuid-Korea en in 2017 in
Nederland, WK Afstanden in Zuid-Korea in 2017 en De Spelen in 2018 in Zuid-Korea vormden en
vormen hier een mooi platform voor.
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Een concreet voorbeeld dat uit het MoU is voortgevloeid, is dat de KNSB heeft
samengewerkt met het Zuid-Koreaanse Samsung. Samsung promoot de
virtual reality bril Samsung Gear VR via shorttrack in aanloop naar
Pyeongchang 2018. Hiertoe is in 2016 in de Elfstedenhal in Leeuwarden een
film opgenomen met onder andere schaatsers van de Nederlandse en Koreaanse shorttrackselectie.
De totstandkoming van deze film is gefaciliteerd door de KNSB. Via de bril kan shorttrack op een
unieke manier worden beleefd: vanuit de ogen van de schaatser waarbij alle kanten op kan worden
gekeken tijdens het racen. Deze film is gelanceerd tijdens het WK Shorttrack in 2016 in Seoul en
wordt in aanloop naar de Spelen wereldwijd ingezet in winkels en bij sportevenementen. Zo zijn er
speciale Samsung Booths ingezet op het WK Shorttrack waar mensen met de bril op de film konden
ervaren. Deze samenwerking heeft een financiële bijdrage opgeleverd voor de KNSB en de atleten,
en er is een mooie en innovatieve promotie van shorttrack wereldwijd..

Wetenschap
Wetenschap is een pijler die nog moet worden uitgewerkt, denk bijvoorbeeld aan samenwerking
tussen universiteiten uit Nederland en Zuid-Korea om de schaatssport verder te ontwikkelen. Er heeft
tijdens het gezamenlijke trainingskamp 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden tussen KNSB en KSU
om deze pijler te verkennen. De KNSB heeft KSU destijds ook een workshop gegeven rond innovatie
en schaatsen i.s.m. NOC NSF.
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