
 

  

 

Factsheet visie Kunstrijden 
 
 
De KNSB streeft naar Nederlandse topposities in de internationale schaats- en skatesport. De KNSB 
heeft voor kunstrijden als doel gesteld dat er in 2022 aansluiting is met de internationale top. 
Belangrijkste randvoorwaarde is een volwassen structuur voor het Nederlandse kunstrijden. De 
focus ligt hierbij op het versterken van verenigingen en het creëren van een uniform 
opleidingstraject zodat talenten van jongs af aan lokaal goed wordt begeleid. De KNSB heeft samen 
met de Werkgroep Kunstrijden in 2012 een tienjarenplan opgesteld om dit te realiseren. 
 
Het belangrijkste doel ligt ver in de toekomst. In 2022 neemt Nederland deel aan de Olympische 
Spelen, behaalt Nederland een top-5 klassering op het Europees Kampioenschap en een top-10 
klassering op het Wereldkampioenschap en het Wereldkampioenschap voor Junioren. Om dit te 
realiseren wordt geïnvesteerd in een lange termijn visie met de volgende ingrediënten.  
 
Verenigingen versterken 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de rijders in 2022 eendagsvliegen zijn en daarom is een 
structuur waarin talentherkenning en -ontwikkeling optimaal de ruimte worden geboden van groot 
belang. Verenigingen vormen de basis van de structuur die uiteindelijk naar de top moet leiden en 
faciliteren tegelijkertijd een groot deel van de jongste talenten, de wedstrijdrijders en recreatieve 
schaatsers. Het versterken van de verenigingen door middel van kennisdelingsbijeenkomsten en 
workshops van Veilig Sport Klimaat moet eraan bijdragen dat verenigingen functioneren volgens de 
richtlijnen van Goed Sportbestuur, dat het aantal kunstrijders in de komende tien jaar flink stijgt en 
dat er een goede verhouding is tussen leden, trainers en bestuur, waarin onder andere betalingen 
legaal plaatsvinden en de trainer als adviseur betrokken is bij het bestuur van de vereniging.  
 
Uniform opleidingstraject 
Ten behoeve van regionale talentontwikkeling zal de KNSB partnerships aangaan met verenigingen 
die topsportprogramma’s kunnen aanbieden. Bij deze zogenaamde ‘Vereniging Talent Ontwikkeling’ 
(VTO) worden jonge talenten (< 12 jaar) volgens een uniform opleidingstraject klaar gestoomd. In 
2014 is het eerste talentprogramma gestart in Dordrecht en in 2015 is een VTO gerealiseerd in Den 
Bosch. 
 
Stip op de horizon is dat er op advies van NOC*NSF en in navolging van andere sportbonden vier 
Regionale Talentcentra (RTC’s) worden opgericht waar geselecteerde talenten van 12 tot 16 jaar een 
fulltime trainingsprogramma draaien in combinatie met onderwijs. De nationale top heeft een 
fulltime trainingsprogramma in een optimaal gefaciliteerd Nationaal TrainingsCentrum (NTC).  
 
Meerjarenopleidingsplan 
Om het Nederlandse technisch kader goed op te leiden en bij te scholen, worden de opleidingen van 
de KNSB meer kunstrijspecifiek worden vormgegeven. Het meerjarenopleidingsplan wordt 
geïntegreerd in de opleidingen en bijscholingen. Dit draagt bij aan het creëren van het uniforme 
opleidingstraject voor talentontwikkeling. Voor het creëren van een goede topsportomgeving zal op 
basis van het meerjarenopleidingsplan ook het wedstrijdcircuit worden geoptimaliseerd. 


