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Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van onze eerdere brief over het samenvoegen van het Nederlands Kampioenschap 
en de Challenge Cup is enige onrust ontstaan. In deze brief geven wij hier graag een toelichting op. 
 
De route en de communicatie 
Allereerst onze excuses voor de manier waarop het bericht bij verenigingen is terecht gekomen. De 
volgordelijkheid van de communicatie, eerst een concept wedstrijd kalender en daarna pas onze brief 
met het besluit over ONK/Challenge Cup, was niet correct. 
 
Ten aanzien van de route willen wij nogmaals aangeven dat wij tijdens de Technische Voorjaars 
Vergadering kort stil hebben gestaan bij het besluitvormingsproces. Bij de argumenten voor en tegen 
de samenvoeging hadden we wellicht gezamenlijk langer stil kunnen staan om de mening van de 
verenigingen te peilen ten aanzien van dit topsportbesluit. 
 
Bij wie ligt nu de beslissingsbevoegdheid? 
Binnen het Algemeen Reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven tussen 
Bondsbureau en de aangesloten secties. Topsport is hierin omschreven als een verantwoordelijkheid 
van het Bondsbureau, zoals alle disciplines. 
 
Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de KNSB; de Directeur Sport en de Disciplinemanager. Wij 
nemen echter een dergelijk besluit niet zonder overleg met het sectiebestuur. Het sectiebestuur kan 
zich vinden in de sportieve motieven om een samenvoeging na te streven. 
 
Is het besluit financieel gestuurd? 
Nee, in principe is het geen besluit op basis van financiën. Met betrekking tot de Challenge Cup 
hebben wij zelfs al een positief antwoord mogen ontvangen van de gemeente Den Haag om het 
evenement ook in 2016 weer te kunnen organiseren, waarbij wij kunnen rekenen op een financiële 
bijdrage van de gemeente. 
Dit staat los van het feit dat ook de KNSB financieel goed moet overwegen welke uitgaven wij wel/niet 
doen. Ook wij dienen in het komende begrotingsjaar rekening te houden met het feit dat er minder 
financiën te verdelen zijn. Echter, nogmaals, hier ligt geen grondslag voor het voornemen de twee 
grootste evenementen op topsport/kunstrijden gebied samen te voegen.



 

Waarom dit besluit? 
De motivatie voor ons voornemen is primair sportief gestuurd met als einddoel voor alle liefhebbers 
van kunstrijden in Nederland één groot sportief evenement neerzetten waarbij het kunstrijden zich kan 
presenteren als de mooie sport die zij is. 
Een Nederlands Kampioenschap is een topsporttoernooi en ook in het kunstrijden streven we dat 
uitgangspunt na. Dit betekent dat de lat omhoog moet. 
Door de samenvoeging van de twee evenementen zijn wij in staat om Nederland middels één 
evenement van 5 tot 6 dagen kennis te laten maken met kunstrijden op topsportniveau en dit te 
koppelen aan diverse activiteiten op het gebied van sportparticipatie en breedtesportontwikkeling. 
Zo combineerden wij afgelopen jaar de Challenge Cup met een kennismaking voor scholen met 
kunstrijden middels diverse clinics en konden rijder uit het KNSB- en ONK-circuit deelnemen aan 
masterclasses van internationale topcoaches.  
Met de samenvoeging van ONK en Challenge Cup creëren we één topevenement waarmee we het 
kunstrijden in Nederland kunnen promoten bij het Nederlandse publiek, zowel direct door actieve 
beleving als indirect door middel van de media, en biedt het kansen met het oog op potentiële 
sponsoring van onze sport. Wij nodigen u dan ook uit om hierin ook vooral extra ideeën in te brengen 
om dit een mooi evenement te maken waarbinnen onze NK deelnemers optimaal kunnen presteren. 
Ga met ons vooral die uitdaging aan. 
 
Het gaat te snel en te hard! 
Veel wordt gehoord dat het kunstrijden in Nederland nog niet klaar is voor een dergelijke stap en het 
daardoor demotiverend werkt voor onze solorijders. Wij begrijpen uw zorg maar willen hierbij ook een 
beroep doen op de verenigingsbesturen en coaches om deze verandering juist ook een inspiratie te 
laten zijn voor vele rijders. Daarnaast horen we graag  wat er ontbreekt in bijvoorbeeld kader, 
scholing, eigen deskundigheid enz. en op welke manier we dat kunnen verbeteren. Op die manier 
kunnen we met elkaar werken aan het verbeteren van randvoorwaarden en het versterken van het 
trainingskader kunstrijden in Nederland. 
 
Daarnaast: Ja, het proces van ons 10-jarenprogramma gaat wel door, het huidige voornemen past 
naar ons idee binnen het tijdspad van ons plan. Ook rijders geven (op verschillende niveaus) aan dat 
zij het streven hebben om te acteren op EK, WK of OS en liefst al in 2018. Bij die Topsportambitie 
hoort een tempo dat voor sommigen wellicht te hoog lijkt, maar voor anderen noodzakelijk is om de 
volgende stap te kunnen zetten. 
 
Het voorstel is niet volledig ! 
Er zijn onder andere vragen over het niveauverschil tussen Nederlandse rijders en het internationale 
veld. Dat is er nu eenmaal en dat proberen we te dichten. Incidenteel lijkt dit ook al te gaan lukken. 
Maar incidenteel moet wel structureel worden. Hiervoor moeten we met elkaar stappen zetten. 
Binnenkort zal de selectiecommissie haar selectiecriteria voor deelname aan de diverse wedstrijden 
bekend maken en daarbij rekening houden met de specifieke bepalingen en de ISU normeringen voor 
deelname aan EK en WK conform ISU-communication 1946 dd. 18 juni 2015. 
Het streven is en blijft om Nederlandse rijders, met uitzicht op internationaal niveau, de kans te geven 
om een mooi NK te rijden, in een internationaal veld.   
 
  



 

En het synchroon schaatsen? 
De discipline synchroon schaatsen is in opkomst en hier hebben wij ook zeker oog voor. Er wordt op 
dit moment samen met de sectie en de commissie synchroon van de sectie kunstrijden onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om ook voor deze discipline een NK neer te zetten waarbinnen het 
synchroon zich, in zijn geheel, op een positieve manier kan presenteren aan het Nederlandse publiek. 
Hierover volgt later via de sectie nadere informatie. 
 
Tot slot 
Hiermee willen we nogmaals aangeven dat wij het jammer vinden dat er zoveel onrust is ontstaan 
over het voornemen tot het samenvoegen van twee evenementen tot één sportief feest voor het 
kunstrijden waarbinnen onze rijders zich op niveau kunnen meten. 
 
Met het vaststellen van ons 10-jarenplan hebben wij de lat voor onze ambitie voor het kunstrijden 
hoog gelegd en hierbij moeten we ons blijven realiseren dat 10 jaar voor topsportontwikkeling echt 
ambitieus is. Dit kunnen en willen wij zeker niet alleen doen, daar hebben wij ook de positieve inzet 
voor nodig van stevige verenigingen. Samen moeten we hard werken aan het versterken van het 
niveau van onze rijders, maar zeker ook van hen die deze rijders op dat niveau proberen te brengen. 
 
Met elkaar willen wij op een positieve manier vorm geven aan deze ontwikkeling en vragen u om 
hierin constructief mee te denken. Uw opbouwende mening en feedback zien wij graag tegemoet. 
 
Met sportieve groet, 
 
Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond 

 
Arie Koops 
Directeur sport 
 
 


