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De schaatssport heeft afgelopen jaren de gestelde prestatiedoelen langebaan ver overtroffen.
De KNSB wil het beste schaatsland van de wereld te blijven. De topsportvisie van de KNSB is
het creëren van een brede talentenpool en voor een kleine groep topschaatsers de beste
randvoorwaarden bieden om topprestaties te leveren. De basis voor het succes is de
samenwerking tussen topteams, schaatsers, RTCs en KNSB.

Brede talentenpool via Regionale Talentencentra (RTCs)
Tot seizoen 2014-2015 stroomde een kleine groep talenten als Kai Verbij en Antoinette de Jong via de
gewesten door naar Jong Oranje en naar merkenteams. De KNSB werkt sinds 2014 via regionale
talentencentra (RTCs). Voordeel van deze aanpak is dat talenten een eenduidig sportief programma
krijgen met fulltime coaches in de eigen regio in combinatie met onderwijs. Zo worden meer talenten
opgeleid en haken relatief minder talenten af dan in het oorspronkelijke Jong Oranje.
RTCs worden gestimuleerd samen te werken met baanselecties en Nederlandse teams/topteams om
zo de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het meerjarenopleidingsplan is hierbij een
belangrijk instrument. De RTCs ontvangen een bijdrage en diverse expertise en rechten van de
KNSB. Afspraken tussen KNSB en de RTCs liggen vast in een overeenkomst. Zo wordt een RTC
verplicht meerdere disciplines op te pakken vanuit de visie van multidisciplinair opleiden. Er wordt
jaarlijks geëvalueerd.
Er is lokaal een belangrijke rol weggelegd voor de KNSB verenigingen en hun netwerken rond
ijsbanen in het werven, laten kennismaken, leren schaatsen en leren trainen van kinderen. In het
verleden ontvingen gewesten een bijdrage van de KNSB uit de contributie die wedstrijdschaatsers
betaalden aan de KNSB. Deze KNSB bijdrage aan gewesten werd door gewesten divers besteed. Om
een transparant aanbod aan wedstrijdschaatsers te kunnen doen is in het nieuwe licentiesysteem
(sinds 2014) de KNSB bijdrage aan gewesten afgebouwd en de contributie aan licentiehouders
verlaagd. Een aantal gewesten speelt hier op in door regionale sponsoren en contributies te werven,
een extra bijdrage aan verenigingen te vragen of een toeslag te vragen op baanabonnementen.

Beste randvoorwaarden voor absolute top
Om schaatsers op het allerhoogste niveau te kunnen laten presteren, zijn optimale begeleiding en
topsportfaciliteiten essentieel. Sinds 2002, toen de kernploeg werd afgeschaft, worden deze
topsportfaciliteiten gerealiseerd door een samenwerking van commerciële teams en de KNSB. De
KNSB verzorgt en financiert de collectieve topsportfaciliteiten, waarvan de schaatsers als onderdeel
van een topteam gebruik kunnen maken. Denk hierbij aan selectie, begeleiding en uitzending van de
Nationale Selectie naar internationale wedstrijden, organisatie van topsportevenementen in
Nederland, maar ook praktische faciliteiten zoals ijshuur, trainingshal, field lab en commerciële
initiatieven ter promotie van de schaatssport.
De topteams met een licentie van de KNSB hebben een cruciale rol in het huidige systeem van de
professionele schaatssport, omdat zij op continue basis de begeleiding verzorgen van de schaatsers
in hun team om daarmee de individuele prestatie en van het team als collectief te optimaliseren. Denk
hierbij aan begeleiding door de coach, de trainingskampen van het team, maar bijvoorbeeld ook de
fysiotherapeut, de mentale coach en de krachttrainer van het team. Vanaf 2016-2017 geldt een
maximum van zes topteams omdat de KNSB conform haar topsportvisie de absolute top de beste
randvoorwaarden wil bieden. Dit biedt ook meer exclusiviteit voor teamsponsors. De commerciële
rechten van de teams zijn vastgelegd in de licentievoorwaarden, denk hierbij ook aan de exposure
mogelijkheden voor de teamsponsors.

KNSB faciliteert schaatspodium en infrastructuur
•

•

•
•

Het schaatsen is in de winter na voetbal de best bekeken sport in
Nederland. De KNSB creëert dit schaatspodium waarop topschaatsers,
teams en sponsors kunnen schitteren; denk aan binnenhalen, organisatie en promotie van
wedstrijden en evenementen (ICT, technisch en organisatorisch kader, opstellen/bewaken
reglementen, antidopingbeleid) en marketing, communicatie en media exposure van de
schaatssport met haar 4,5 miljoen schaatsfans.
Waarbij dit schaatspodium alleen succesvol kan zijn en blijven doordat de Nederlandse
schaatsers en schaatssters unieke prestaties neerzetten en teams, schaatsers en KNSB zich
inzetten ter promotie van de schaatssport in Nederland.
De KNSB zorgt dat de pool aan talenten groot blijft door breedtesport promotie en -activiteiten,
wedstrijdinfrastructuur voor zo’n 10.000 licentiehouders waarin zij laagdrempelig meer disciplines
kunnen beoefenen, jaarlijkse opleiding van zo’n 160 trainers en 300 officials en bijscholing van
zo’n 1.200 trainers en talentontwikkeling via RTCs.
Alle partijen hebben belang bij het vergroten van de wereldwijde status en populariteit van het
schaatsen; KNSB behartigt deze belangen van de schaatssport bij NOC NSF en de ISU.
KNSB selecteert junioren en senioren top voor wedstrijden/ nationale selecties en organiseert en
financiert reis- en verblijfskosten voor de nationale teams en begeleiding en beloont de best
presterende topschaatsers met een premie.

Talentontwikkeling

