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SAMENVATTING 

 

Om Nederland in 2022 te laten meedraaien met de wereldtop van het kunstrijden is veel verandering nodig. 

In 2012 is er een adviesrapport uitgebracht waarin handvatten worden gegeven voor deze verandering. De 

aanbevelingen zijn grotendeels overgenomen in dit beleidsplan, waarvan de belangrijkste onderdelen 

hieronder kort worden opgesomd. 

 

TOPSPORT 

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 moet geïnvesteerd worden met een lange termijn visie. De KNSB heeft tien jaar 

uitgetrokken om het onderhavige plan gestalte te geven met als doel bovengenoemde resultaten te 

realiseren. 

 

TALENTHERKENNING EN –ONTWIKKELING 

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. Op advies 

van NOC*NSF en in navolging van andere sportbonden worden er daarom vier Regionale TalentCentra 

(RTC’s) opgericht waar geselecteerde talenten van 12 tot 16 jaar een fulltime trainingsprogramma draaien 

in combinatie met onderwijs. In heel Nederland zijn 10 verenigingen aangewezen als Vereniging 

TalentOntwikkeling (VTO), waar jonge talenten (< 12 jaar) klaar gestoomd worden voor een RTC. De nationale 

top heeft een fulltime trainingsprogramma in een optimaal gefaciliteerd Nationaal TrainingsCentrum (NTC). 

 

TECHNISCH KADER 

Om het Nederlandse technisch kader goed op te leiden en bij te scholen, zullen de opleidingen van de KNSB 

meer kunstrijspecifiek worden vormgegeven, zal het meerjarenopleidingsplan hierin worden geïntegreerd en 

zal daarvoor ook met name aandacht zijn in de bijscholingen. 

 

VERENIGINGEN 

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 

SportKlimaat 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. 

  



 4 

 
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022  

INHOUD 

 
SAMENVATTING ...................................................................................................................................... 3 

Topsport .............................................................................................................................................. 3 

Talentherkenning en –ontwikkeling .................................................................................................. 3 

Technisch kader ................................................................................................................................. 3 

Verenigingen ....................................................................................................................................... 3 

INHOUD ................................................................................................................................................... 4 

INLEIDING ............................................................................................................................................... 6 

ANALYSE.................................................................................................................................................. 7 

1. Gebrek aan visie ......................................................................................................................... 7 

2. Zwakke verenigingen ................................................................................................................. 7 

3. Onvoldoende kwaliteit van het technisch kader en de opleidingen ....................................... 8 

4. Verkeerde structuur talentontwikkeling .................................................................................... 8 

5. Gebrek aan topsportcultuur en talentherkenning .................................................................... 8 

6. Hoge kosten, weinig faciliteiten ................................................................................................. 9 

MISSIE, STRATEGISCHE KEUZES, DOELSTELLINGEN ........................................................................ 10 

3.1 Missie ......................................................................................................................................... 10 

Vijf samenhangende kernwaarden ............................................................................................. 10 

Vijf samenhangende ambities ..................................................................................................... 10 

3.2 Strategische keuzes .................................................................................................................. 10 

3.3 Doelstellingen kunstrijden ........................................................................................................ 11 

Topsport ........................................................................................................................................ 11 

Talentherkenning- en ontwikkeling ............................................................................................. 11 

Wedstrijdsport .............................................................................................................................. 11 

Sportparticipatie ........................................................................................................................... 11 

Kader ............................................................................................................................................. 11 

Verenigingen ................................................................................................................................. 11 

MEERJARENPLAN 2012-2022 ............................................................................................................ 12 

4.1 Topsport ..................................................................................................................................... 12 

4.2 Talentherkenning en -ontwikkeling ........................................................................................... 12 

4.3 Wedstrijdsport ............................................................................................................................ 13 

4.4 Sportparticipatie ........................................................................................................................ 13 

4.5 Kader .......................................................................................................................................... 14 

4.5.1 Trainers ............................................................................................................................... 14 

4.5.2 Officials ............................................................................................................................... 14 



 5 

 
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022  

4.5.3 Wedstrijdorganisatie .......................................................................................................... 14 

4.5.4 Bestuurlijk kader ................................................................................................................ 15 

4.6 Verenigingen .............................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

 
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022  

1. INLEIDING 

 

In april 2012 heeft de Werkgroep Topsport Kunstrijden haar adviesrapport aan de KNSB overhandigd, dat 

ingaat op de vraag of en zo ja, hoe het bedrijven van kunstrijden als topsport in Nederland mogelijk is. Hoewel 

het rapport uitgaat van een topsportdoelstelling, worden sportparticipatie en wedstrijdsport daar 

onlosmakelijk aan verbonden.  

 

Nadat het adviesrapport was opgeleverd hebben vrijwel alle geledingen van de KNSB zich erover gebogen, 

het advies omarmd en commitment gegeven voor de komende tien jaar. In september 2012 kon zo worden 

gestart met de implementatie. Omdat het adviesrapport slechts een rapport is en geen beleidsplan, en het 

implementatieplan vrijwel alleen uit acties bestaat, is dit document geschreven. Het bevat een beknopte 

samenvatting van het adviesrapport en daarnaast wordt op grote lijnen het beleid voor de komende jaren 

uiteengezet, een voortvloeisel van de adviezen uit het adviesrapport. 

 

Hoofdstuk twee bevat een korte analyse van de huidige situatie van het Nederlandse kunstrijden, zoals ook 

is weergegeven in het adviesrapport. Hoofdstuk drie gaat in op de missie en strategische keuzes van de 

KNSB en in samenhang daarmee de specifieke doelstellingen voor het kunstrijden die voortvloeien uit het 

adviesrapport. Hoofdstuk vier bevat tot slot het meerjarenplan waarin wordt uitgelegd wat precies 

gerealiseerd gaat worden en op welke manier. 
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2. ANALYSE 

 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste problematiek die ten grondslag ligt aan 

het uitblijven van sportief succes in het kunstrijden, zoals deze ook in het Adviesrapport is geschetst. 

 

1. GEBREK AAN VISIE 

Een belangrijke oorzaak voor het uitblijven van Nederlands succes in het kunstrijden is het gebrek aan 

visie en een plan van aanpak op lange termijn dat consequent gehandhaafd wordt. Er is daardoor geen 

draagvlak meer voor nieuwe plannen en er bestaat daarnaast een gebrek aan vertrouwen en 

samenwerking onder trainers en verenigingen om het kunstrijden naar een hoger plan te brengen. 

 

Een van de gevolgen is dat er bijvoorbeeld ook op het gebied van talentherkenning en  

-ontwikkeling geen duidelijk langetermijnbeleid is, waardoor talenten soms onnodig stranden. 

 

2. ZWAKKE VERENIGINGEN 

Verenigingen worden vaak bestuurd door ouders van kinderen, die met de beste wil, vaak niet weten hoe 

ze een vereniging moeten besturen. Bij een aantal kunstrijverenigingen doet zich de verontrustende 

situatie voor van onvolledige besturen en combinaties van meerdere functies bij één persoon. Veel 

bestuursleden zitten er ook uit belang voor het eigen kind, waardoor activiteiten soms eenzijdig gericht 

kunnen zijn indien de zwaarte van het bestuur één kant op helt.  

 

Daarnaast weet men de KNSB soms niet te vinden of te benutten voor ondersteuning op dit gebied. Dit 

ligt deels in de van oudsher negatieve denkbeelden over de KNSB. Verenigingen geven aan dat zij een 

zekere afstand voelen tot het bondsbureau, en daarmee ook een afstand tot de KNSB.  

 

Ook de positie van trainers speelt een belangrijke rol in het functioneren van een vereniging. Daar waar 

het binnen andere sportverenigingen gebruikelijk is dat een bestuur een missie en visie ontwikkelt en in 

het verlengde hiervan ook het beleid ten behoeve van de vereniging en haar sportieve doelstellingen, 

waarbij de trainer adviserend optreedt, ontstaan in het kunstrijden soms nieuwe verenigingen rondom 

een trainer. Op sommige ijsbanen werken soms wel vijf verenigingen, met een enorme versnippering aan 

faciliteiten tot gevolg. 

 

In sommige gevallen is een vereniging zelfs niet meer dan een leverancier van ijs, wanneer trainers 

betaald worden door rijders zelf. De relatie tussen atleet en coach/trainer lijkt daarmee sterk op een 

arbeidsverhouding. De arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke problemen die hieruit kunnen ontstaan 

zijn zeer onwenselijk. 

 



 8 

 
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022  

3. ONVOLDOENDE KWALITEIT VAN HET TECHNISCH KADER EN DE OPLEIDINGEN 

Uit de tegenvallende sportieve resultaten van de afgelopen jaren, zou men kunnen afleiden dat 

Nederlandse trainers niet de capaciteit hebben kampioenen te maken. Deels is dit ook te wijten aan het 

gebrek aan faciliteiten waardoor talenten niet optimaal kunnen ontwikkelen, deels is dit te verklaren 

doordat niet het talent maar de eigen inkomsten van de trainer centraal staan, deels ligt dit aan het niet 

kunnen specialiseren van trainers omdat ze binnen de vereniging alle niveaus moeten bedienen.   

  

Uit de opleidingstrajecten van de KNSB blijkt dat trainers die de modules volgen, aangeven dat de 

opleiding niet specifiek genoeg op kunstrijden is gericht. Hierdoor haken veel trainers af, worden 

bevestigd in hun beeld dat de KNSB niets aan kunstrijden doet, en krijgen ze niet de opleiding die nodig 

zou zijn om het niveau van de trainers te verhogen.   

 

4. VERKEERDE STRUCTUUR TALENTONTWIKKELING 

Binnen het Nederlandse kunstrijden zou van oudsher een structuur van vereniging – gewest (aanvullend 

op vereniging) – nationale selectie moeten bestaan. Echter, voor de meeste gewesten is het kunstrijden 

een ongrijpbare discipline; ze branden zich er dan ook liever niet aan en stellen het geoormerkte geld 

slechts beschikbaar. Hierdoor ontbreekt het aan gerichte ondersteuning voor de talenten per gewest, als 

verenigingen al op de hoogte zijn dat er een gewestelijke selectie bestaat. Waar bij het 

langebaanschaatsen de gewestelijke selectie de rijders extra kwaliteit brengt in de vorm van betere 

trainingen en faciliteiten, is dit bij het kunstrijden niet het geval of slechts mondjesmaat. Als er al 

gewestelijk trainers zijn aangesteld, zijn deze vaak ook werkzaam bij een vereniging, waardoor de rijders 

van een andere club in het gewest door hun eigen trainer tegengehouden worden naar de gewestelijke 

trainingen te komen. De angst om pupillen kwijt te raken, speelt hierin een belangrijke rol. Dit speelt 

overigens niet alleen voor de overgang naar het gewest, maar ook voor de overgang naar bijvoorbeeld 

een jeugdselectie van de KNSB en onderling tussen trainers, zelfs binnen verenigingen.  

 

Verenigingen kunnen geen topsportfaciliteiten bieden, maar doen hier toch hun uiterste best voor. 

Toprijders en talenten blijven zo behouden als publiekstrekkers en daarnaast als vaste inkomstenbron, 

omdat deze rijders nu eenmaal veel trainingen afnemen. Ook werkt dit in de hand dat rijders bij dezelfde 

trainer blijven hangen. Vanwege inkomsten en eergevoel laten trainers hun rijders nauwelijks laten 

doorstromen naar betere trainers en faciliteiten, waardoor dus niet de ontwikkeling van de rijders centraal 

staat. Omdat trainers alle niveaus moeten kunnen bedienen, kunnen zich niet specialiseren en daarmee 

de hoogste kwaliteit bieden. De talenten krijgen zo niet de faciliteiten die nodig zijn om zich verder te 

ontwikkelen.  

 

5. GEBREK AAN TOPSPORTCULTUUR EN TALENTHERKENNING 

Topsport op jonge leeftijd, zoals in het turnen, is niet iets dat in het Nederlandse kunstrijden gepromoot 

wordt. Het gebrek aan perspectief speelt hierin wellicht ook een rol. Echter, net als turnen is ook 

kunstrijden een sport waarin je op jonge leeftijd al op hoog niveau moet zijn, wil je kans hebben op succes. 

Dit heeft te maken met de fysieke ontwikkeling van kinderen in relatie tot de technieken die moeten 

worden aangeleerd. Gezien het ontbreken van enige invloed van de KNSB op de aanwas van 
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sportparticipanten en vervolgens op hun opleiding, komen topsportambities vaak te laat in het vizier 

waardoor ze voortijdig stranden. 

 

Veel rijders en coaches hanteren het motto: ‘als er geen ijs is, kunnen we niet trainen’. Het aantal uren 

dat er besteed wordt aan fysieke training, is echter schrikbarend laag.  

 

6. HOGE KOSTEN, WEINIG FACILITEITEN 

Uit een vergelijking met andere sporten blijkt dat kunstrijtrainers enorm hoge uurtarieven vragen voor hun 

diensten. Ondanks de hoge tarieven vinden betalingen zelfs vaak op niet-legale wijze plaats. Naast de 

hoge kosten van trainers is ook de ijshuur een grote kostenpost. Tevens speelt mee dat men met één uur 

ijs met trainer veel minder mensen kan bedienen dan in een andere sport vanwege een klein maximum 

aantal rijders dat per keer op het ijs kan en het individuele karakter van de sport.  

 

De combinatie van al deze factoren zorgt ervoor dat kunstrijden een dure sport is en lang niet voor 

iedereen is weggelegd. Bovendien kunnen kunstrijverenigingen in verhouding met andere 

sportverenigingen veel minder faciliteiten aanbieden aan hun leden, omdat ze een groot financieel risico 

lopen bij te weinig afname.  

 

In de periode maart tot oktober komt daar nog eens bij dat veel ijsbanen gesloten zijn. Voor rijders die 

zich in de zomer verder willen ontwikkelen om in oktober klaar te zijn voor het wedstrijdseizoen, is er 

slechts een aantal banen beschikbaar. Reistijd en het gebrek aan beschikbare uren na schooltijd, 

remmen de ontwikkeling van rijders. Daarnaast is zomerijs ook een kostbare zaak. IJs huren gebeurt dan 

vaak niet per club, maar privé. Daardoor komen zowel de kosten voor de ijshuur als die voor het uurloon 

van de trainer voor rekening van de rijder. Buiten het feit dat deze constructie met patch-ijs een 

onwenselijke situatie is, zijn mobiliteit en geld zo bepalende factoren voor de ontwikkeling van rijders. 
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3. MISSIE, STRATEGISCHE KEUZES, DOELSTELLINGEN 

 
De missie en strategische keuzes van de discipline kunstrijden, die naar voren komen in het Adviesrapport 

werkgroep kunstrijden, sluiten aan bij die van de KNSB. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 

naar het strategisch plan De KNSB op weg naar 2020. Op basis daarvan zijn de doelstellingen geformuleerd.  

 

3.1 MISSIE 

De KNSB is dé autoriteit op het gebied van schaatsen en inline-skaten. Vanuit die positie maken wij samen 

met partners slag na slag om heel Nederland plezier te laten beleven aan het schaatsen en inline-skaten. 

 

Vijf samenhangende kernwaarden 

Klantgericht, innovatief, verbindend, sportief en vakkundig. 

 

Vijf samenhangende ambities 

1) De KNSB streeft ernaar dat het actief beoefenen van het schaatsen en in inline-skaten voor 

iedereen, overal een leven lang toegankelijk blijft. 

2) De KNSB streeft naar Nederlandse topposities in de internationale schaats- en inline-skatesport. 

3) De KNSB streeft ernaar dat heel Nederland met plezier de schaats- en inline-skatesport volgt. 

4) De KNSB is een vakkundige en daadkrachtige organisatie die proactief inspeelt op de 

ontwikkelingen in de samenleving en de schaats- en inline-skatewereld. 

5) De KNSB is een financieel gezonde organisatie die zich richt op continuïteit en middelen 

doelgericht en transparant inzet om doelen te bereiken. 

 

3.2 STRATEGISCHE KEUZES 

De volgende strategische keuzes zijn voor de KNSB richtinggevend op weg naar 2020. 

1) Op het gebied van de actieve schaats- en skatebeoefening stelt de KNSB de behoeften van de 

individuele sporter centraal en creëert de KNSB een multidisciplinair aanbod. 

2) De KNSB zet in op het vitaliseren van verenigingen. Voorts breidt zij haar bereik uit door zowel 

schaatsers en inline-skaters via verenigingen als schaatsers en inline-skaters die buiten 

verenigingsverband actief zijn aan de bond te binden. 

3) De KNSB kiest een actieve rol in de ontwikkeling van (hoogwaardige en leisure) accommodaties 

waarbij het gaat om kunstijs-, skate- en combibanen en mobiele ijsbanen. Zij vormen dé 

ontmoetingsplaats tussen sporters en vrijwilligers en het centrum van een diversiteit aan 

activiteiten. 

4) De KNSB zet inzake talentherkenning en –ontwikkeling in op een centrale regie en het realiseren 

van een passende structuur. 

5) Op het terrein van (marketing)communicatie breidt de KNSB haar doelgroep leden uit naar de 

doelgroep schaats- en skate-fans. 

6) De KNSB zet in op het actief en op vernieuwende wijze werven, opleiden en behouden van vrijwillig 

technisch, organisatorisch en bestuurlijk kader. 
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7) Vanuit een continuïteitsgedachte zet de KNSB in op het vergroten van de merkwaarde en het 

ontwikkelen van commerciële concepten richting stakeholders. Dit leidt tot het actief vermarkten 

ten gunste van het schaatsen en het inline-skaten. 

 

3.3 DOELSTELLINGEN KUNSTRIJDEN 

Zijn de hierboven beschreven missie en strategische keuzes vooral op de KNSB als geheel gericht, de 

onderstaande doelstellingen richten zich specifiek op het kunstrijden. 

 

Topsport 

1) 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.  

 

Talentherkenning- en ontwikkeling 

2) In 2022 staat er een volwaardig nationaal trainingsprogramma voor de kernploeg en zijn er vier 

Regionale TalentCentra (RTC) waar geselecteerde talenten van 12 tot 16 jaar een fulltime 

trainingsprogramma draaien in combinatie met onderwijs. In heel Nederland zijn 10 verenigingen 

aangewezen als Vereniging TalenOntwikkeling (VTO), waar jonge talenten (< 12 jaar) klaar 

gestoomd worden voor een RTC. 

 

Wedstrijdsport 

3) De sectie kunstrijden en de verenigingen organiseren in samenwerking een passend 

wedstrijdaanbod voor alle categorieën. 

 

Sportparticipatie 

4) In 2022 zijn er 3000 licentiehouders kunstrijden in Nederland en maken jaarlijks 1000 kinderen 

kennis met kunstrijden. 

 

Kader 

5) Er is kwantitatief en kwalitatief voldoende (vrijwillig) kader op zowel sporttechnisch als 

organisatorisch vlak om de doelstellingen van sportparticipatie, wedstrijdsport en topsport te 

kunnen realiseren. 

 

Verenigingen 

6) In iedere plaats waar een 30x60-baan is, is een kunstrijverenging actief, die gelabeld is naar het 

soort activiteiten dat de vereniging ontplooit en de kwaliteit die geboden wordt. 

7) Verenigingen zijn vitaal, voldoen aan de criteria uit de ‘handleiding beoordeling 

kunstrijverenigingen’.  

 

Het vermarkten van kunstrijden als onderdeel van de KNSB, wordt meegenomen in de waardepropositie van 

Van Podium tot Podium, die op moment van schrijven in ontwikkeling is. 
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4. MEERJARENPLAN 2012-2022 

 
In het licht van de analyse, missie, strategische keuzes en de doelstellingen, wordt in dit laatste hoofdstuk 

het meerjarenplan uiteengezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat de KNSB wil bereiken 

(doelstellingen) en wat zij hieraan gaat doen in samenwerking met de partners. Hoewel in het adviesrapport 

slechts in wordt gegaan op topsport, is bij de doelstellingen en de uitwerking daarvan ervoor gekozen ook 

andere facetten mee te nemen die hiermee wel verbonden zijn.  

 

4.1 TOPSPORT 

Doelstelling: 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.  

De topsportdoelstellingen liggen een aantal jaar in de toekomst. Het ligt dan ook in de verwachting dat deze 

doelstellingen door de huidige talenten gerealiseerd gaan worden en niet door de huidige generatie die de 

top van Nederland vormt. De focus in het meerjarenplan ligt dan ook op talentherkenning en -ontwikkeling. 

De huidige toppers zijn de voorbeelden voor de talenten en de huidige boegbeelden van het Nederlandse 

kunstrijden. Om hen te faciliteren het maximale te bereiken en een goed voorbeeld te zijn voor de talenten, 

zullen zij meegenomen worden in de structuur die neergezet wordt voor de talenten en wordt waar mogelijk 

een stuk maatwerk geleverd op basis van prestatie. 

  

4.2 TALENTHERKENNING EN -ONTWIKKELING 

Doelstelling: In 2022 staat er een volwaardig nationaal trainingsprogramma voor de kernploeg en zijn er 

vier regionale talentcentra waar geselecteerde talenten tussen 12 en 16 jaar een fulltime 

trainingsprogramma draaien in combinatie met onderwijs. In heel Nederland zijn 10 verenigingen 

aangewezen als Vereniging TalentOntwikkeling, waar jonge talenten (< 12 jaar) klaar gestoomd worden 

voor een RTC. 

 

Binnen de Nederlandse sportstructuur is het model met een centraal geleid NTC en regionale RTC’s die als 

talentontwikkelingscentrum dienst doen, algemeen aanvaard. Momenteel kent het kunstrijden nog 

onvoldoende topsporters om een centraal NTC in te richten en richt de aandacht zich de komende jaren op 

vorming van regionale talentcentra en het versterken van verenigingen in de vorm van Verenigingen voor 

Talentontwikkeling.  

 

Binnen het RTC wordt een pakket aan faciliteiten aangeboden, bestaand uit ijs- en off-ice faciliteiten en 

(para)medische voorzieningen. Daarnaast maakt de woon- en onderwijssituatie deel uit van het pakket, 

hoewel ernaar gestreefd wordt de rijd(st)ers thuis te laten wonen. Het RTC wordt bemand door een 

hoofdcoach met minimaal ST-4, bij voorkeur TC5, en een assistent-coach met minimaal ST-3, bij voorkeur 

ST-4, die nog verbonden is aan een vereniging (Vereniging TalentOntwikkeling) en de RTC trainingsactiviteiten 

hier bij doet. De RTC-trainer heeft tevens een taak in de versterking van de regio, de samenwerking met de 



 13 

 
HET NEDERLANDSE KUNSTRIJDEN OP WEG NAAR 2022  

trainers en het delen van kennis met hen. Meer informatie over de RTC’s is te vinden in het KNSB beleidsplan 

‘Ontwikkeling Regionale Talenten Centra’.  

 

Op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling is tevens een multidisciplinaire benadering van belang. 

Het is de bedoeling dat de RTC’s KNSB-multidisciplinair worden ingericht. Daarnaast wordt op dit moment 

gewerkt aan het benutten van de kennis en ervaringen uit de turnwereld, een wereld die veel gelijkenis 

vertoont met het kunstrijden op het gebied van leeftijd, belasting en techniek. Deze kennis en ervaringen 

kunnen op allerlei manieren benut worden, onder andere in talentherkenning en -ontwikkeling, het opleiden 

van trainerskader, als wervingsbron en als extra faciliteiten voor off-ice training op alle niveaus.  

 

In een Vereniging TalentOntwikkeling (VTO) krijgen jonge rijders de kans zich optimaal voor te bereiden op 

een eventuele doorstroom naar een RTC. De focus in deze verenigingen ligt op het aanleren van een goede 

basis in de lijn van het Meerjaren Opleidingsplan. Om aangemerkt te worden als VTO zullen verenigingen aan 

bepaalde criteria moeten voldoen. 

 

Door bovenstaande structuur in te voeren kunnen trainers zich gaan specialiseren, waardoor de kwaliteit 

omhoog gaat. Ook hoeven verenigingen geen topsportfaciliteiten meer aan te bieden, waardoor beter 

omgesprongen kan worden met kosten. 

 

4.3 WEDSTRIJDSPORT 

Doelstelling: De sectie kunstrijden en de verenigingen organiseren in samenwerking een passend 

wedstrijdaanbod voor alle categorieën. 

Voor het seizoen 2013-2014 is een nieuwe categorie-indeling gemaakt die grotendeels in lijn is met de 

categorie-indeling van de ISU, waarin de leeftijdsverschillen minder groot zijn en waarvan de verwachting is 

dat er interessantere wedstrijden ontstaan voor alle categorieën. Na het seizoen 2013-2014 zal 

geëvalueerd worden hoede nieuwe categorie-indeling is bevallen en zullen eventuele aanpassingen 

doorgevoerd worden. 

 

4.4 SPORTPARTICIPATIE 

Doelstelling: In 2022 zijn er 3000 licentiehouders kunstrijden in Nederland en maken jaarlijks 1000 

kinderen kennis met kunstrijden. 

Voor het bereiken van deze sportparticipatiedoelstelling zal gebruik gemaakt worden van verschillende 

initiatieven die de KNSB op het gebied van sportparticipatie in het algemeen aanbiedt, waarbij het kunstrij-

aspect wordt ingebracht. Voorbeelden zijn IJSTIJD – activiteiten op mobiele ijsbaantjes – en de Kunstrij 

Clubtour – vanaf de mobiele ijsbaantjes worden de deelnemers als het ware naar de vereniging gedreven. 

Ook in andere initiatieven zoals de KPN Junior Schaatsspelen en de KPN Junior Schaatsclub zal bewust het 

kunstrijden meer aandacht krijgen. Daarnaast zal er vanuit de KNSB ook steeds meer invloed uitgeoefend 

gaan worden op het schoolschaatsen, waarin vanuit de visie van de KNSB alle disciplines aan bod moeten 

kunnen komen. Ook vanuit de commissie breedtesport zal in onder andere kennisdelingsbijeenkomsten ook 

aandacht worden besteed aan werving van nieuwe leden.  
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In het kader van sportparticipatie verdient ook het Inclusive Skating aandacht. Dit is een discipline specifiek 

voor mensen met een geestelijke of verstandelijke handicap. In eerste instantie zal deze discipline aandacht 

krijgen in het kader van sportparticipatie (kunstrijden is voor iedereen) en waar mogelijk meegenomen 

worden in eerder genoemde initiatieven. In een later stadium zal getracht worden Inclusive Skating ook in 

wedstrijdverband aan te bieden. Het streven is uiteindelijk de discipline in samenwerking met andere 

internationale bonden en NOC*NSF op de Paralympische Spelen te krijgen. De ontwikkeling van deze 

discipline zal als apart project binnen de discipline kunstrijden worden opgenomen in samenwerking met de 

afdeling Sportontwikkeling en Beleid.  

 

4.5 KADER 

Doelstelling: Er is kwantitatief en kwalitatief voldoende (vrijwillig) kader op zowel sporttechnisch als 

organisatorisch vlak om de doelstellingen van sportparticipatie en topsport te kunnen realiseren. 

 

4.5.1 Trainers 

Om aansluiting te vinden en te behouden bij de Europese (sub)top, is het noodzakelijk dat het 

opleidingstraject voor trainers wordt vernieuwd en continu wordt bijgesteld. Streven is om één lijn in de 

opleiding van schaatsers te realiseren zodat doorstroom eenvoudig kan plaatsvinden. Dit betekent een 

investering in specifieke kunstrijtrainersopleidingen en -bijscholingen en het realiseren van commitment bij 

de trainers om deze lijn te integreren in de trainingen. Hiervoor zal een vernieuwd en gedetailleerder 

Meerjaren Opleidingsplan als basis dienen aan de hand waarvan kennisdelingsbijeenkomsten en 

bijscholingen kunnen worden georganiseerd, die tevens dienst doen ter versterking van de samenwerking en 

kennisdeling tussen trainers op alle niveaus. Hierin zal in ieder geval ook veel aandacht zijn voor off-ice 

training om zo gunstig mogelijk met de schaarse en dure ijsfaciliteiten om te gaan. 

 

Daarnaast geldt het Reglement Technisch Kader Licentie voor alle trainers, waarin onder andere de 

verplichting tot bijscholingen staan genoemd om de licentie te kunnen behouden. Op deze manier blijft de 

kwaliteit van trainers gewaarborgd en worden zij gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. 

 

4.5.2 Officials 

De afgelopen jaren blijkt steeds meer het tekort aan officials, dit geldt zowel voor juryleden als voor het 

technisch panel (inclusief video- en dataoperators). De werkdruk is hoog door het grote aantal, toenemende, 

wedstrijden. De komende periode wordt getracht het team van officials te versterken. 

 

4.5.3 Wedstrijdorganisatie 

Het streven is dat in 2022 iedere vereniging tenminste één persoon heeft die een cursus wedstrijdorganisatie 

heeft gevolgd. Hiertoe zullen regionaal cursussen en bijscholingen wedstrijdorganisatie georganiseerd 

worden.  

 

Net als voor de officials geldt ook dat de belasting voor de systeemoperators erg hoog is.  Op dit moment zijn 

slechts drie mensen hiervoor opgeleid. Het streven is dat in 2022 iedere regio twee mensen heeft voor het 

draaien van het jurysysteem.  
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4.5.4 Bestuurlijk kader 

Sterke verenigingen vragen sterke bestuurders. De KNSB zet zich de komende jaren in om door middel van 

gerichte verenigingsondersteuning en workshops, besturen op te leiden 

. 

4.6 VERENIGINGEN 

Doelstelling: Verenigingen zijn vitaal, voldoen aan de criteria uit de ‘handleiding beoordeling 

kunstrijverenigingen’.  

Hoewel op moment van schrijven van dit document, de ‘handleiding voor beoordeling kunstrijverenigingen’ 

slechts van toepassing is op de beoordeling van aanvragen van nieuwe kunstrijverenigingen, is het streven 

dat in 2022 alle kunstrijverenigingen in Nederland voldoen aan de in de handleiding opgenomen criteria. 

Hierbij geldt ook dat gestreefd wordt naar slechts één kunstrijvereniging per ijsbaan, teneinde versnippering 

van faciliteiten te voorkomen en talentherkenning- en ontwikkeling te stimuleren. De belangrijkste overige 

criteria luiden als volgt: 

 

1. De statuten van de vereniging voldoen aan alle wettelijke voorschriften en aan het gestelde in het 

algemeen reglement van de bond. 

2. De vereniging committeert zich aan en handelt naar de aanbevelingen van Goed Sportbestuur. 

3. Besturen houden zich aan duidelijke transparante gezagsverhoudingen. 

4. De vereniging committeert zich aan en handelt naar het meerjarenplan en jaarplan van de sectie 

kunstrijden.  

5. 1. De vereniging maakt alleen gebruik van trainers die een technisch kader licentiehouder zijn als 

bedoeld in artikel 6, eerste lid onder b van de statuten van de bond. 

2. De vereniging heeft met de technisch kader licentiehouder bedoeld in het vorige lid een 

schriftelijke overeenkomst van opdracht dan wel arbeidsovereenkomst voor het verrichten van 

werkzaamheden, waaronder het geven van trainingen. 

3. Een aan de vereniging verbonden technisch kader licentiehouder mag niet financieel verbonden 

zijn aan of anderszins beloond/betaald worden door (een) lid/leden van de vereniging. 

 

Om de verenigingen vitaal te krijgen zullen vanuit de KNSB thematische kennisdelingsbijeenkomsten en 

workshops, onder andere van Veilig Sportklimaat, worden aangeboden. Van de aangesloten verenigingen 

wordt hierin een actieve deelname verwacht. Ook zal de KNSB met adviezen komen hoe de verhouding 

tussen vereniging, trainer en rijder het beste geregeld kunnen zijn waarin onder andere betalingen legaal 

plaatsvinden en de trainer als adviseur betrokken is bij het bestuur van de vereniging. Op basis van 

SportKader Nederland worden richtlijnen gegeven voor uurtarieven welke vergelijkbaar zijn met andere 

sporten. 

 

Doelstelling: In iedere plaats waar een 30x60-baan is, is een kunstrijverenging actief, die gelabeld is 

naar het soort activiteiten dat de vereniging ontplooit en de kwaliteit die geboden wordt. 

Op banen waar nog geen kunstrijvereniging actief is, wordt gekeken op welke manier een initiatief het beste 

tot stand kan komen. Dit kan bijvoorbeeld een zelfstandig initiatief zijn, of op basis van de activiteiten voor 
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sportparticipatie of in samenwerking met nabijgelegen verenigingen. De verenigingsondersteuning van de 

KNSB moet hierop afgestemd zijn.  

 

Het is niet noodzakelijk dat verenigingen een keuze maken tussen de doelstelling ‘VTO’ of één die gericht is 

op breedte- en/of recreatiesport. Combiverenigingen zijn zeker mogelijk. Het idee van het labelen van 

verenigingen stimuleert verenigingen hun visie, missie en doelstellingen helder voor ogen te krijgen, hier hun 

beleid op te voeren en dit ook als zodanig uit te dragen. Ouders en rijders weten dan direct wat ze van een 

vereniging mogen verwachten. Voor veel verenigingen zal deze insteek nieuw zijn. De commissie 

breedtesport van de sectie kunstrijden is, in samenwerking met het bondsbureau, een project gestart om de 

bestuurlijke laag van de verenigingen te versterken. Afhankelijk van het label van de vereniging, krijgt deze 

ondersteuning vanuit de KNSB aangeboden in de vorm van kennisdelingsbijeenkomsten en workshops. 

 


