
 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

Mississippidreef 153 

.nl  

 

Faciliteiten topsport en talentontwikkeling KNSB - TeamNL centrum Noord 

 
Geldend per 1-2-2022. 
 
De KNSB verzorgt voor (internationale) topsporters langebaan en de talentenprogramma’s onder regie van de KNSB (KNSB Talent Teams), trainingsfaciliteiten op Thialf. 
Om dit optimaal te faciliteren is er een categorisering van kracht die duidelijk maakt welke faciliteiten (bijvoorbeeld topsportijs of topsporthal) voor jou beschikbaar zijn en of 
hier kosten aan verbonden zijn.  
 

Doelstelling KNSB in relatie tot het faciliteren van topsporters langebaan en talenten 
  

▪ Topsport maximaal (hoogste standaard) faciliteren voor een exclusieve groep; 

▪ Talentenprogramma’s onder regie van de bond (KNSB Talent Teams) optimaal (in lijn met MJOP van de KNSB) faciliteren. 

 

Categorisering sporters en geldende criteria 
 
Cat. Criteria  

1 Sporter onder contract van erkend topteam langebaan. 

2 Sporter met A-status, HP-status of selectie status langebaan zonder contract topteam. 
 

3 Nederlandse sporter die in het lopende of vorige seizoen een top-8 klassering (World 
Cups langebaan) en/of top-16 eindklassering (WK, EK langebaan) senioren behaalde 
op een individuele afstand. 

4 Sporter die in het lopende of vorige seizoen deel uitmaakte van de Nationale 
WC/EK/WK/OS-selectie senioren en/of A-junioren langebaan en niet tot één van de 
overige categorieën behoort. 

5 Sporter die deel uit maakt van een erkend development team langebaan, NTS 
shorttrack en sporters met top 12-eindklassering tijdens WCKT, OKT of NK Senioren 
(allround, sprint, afstanden) langebaan en niet tot één van de overige categorieën 
behoort. 

6 Sporter die deel uitmaakt van een KNSB Talent Team langebaan. 

7 Sporter die deel uitmaakt van een erkend marathon Topteam. 

8 Sporter die deel uitmaakt van KNSB talent team shorttrack, KNSB talent team 
inlineskaten en niet tot één van de overige categorieën behoort. 

9 Sporters die niet tot één van de overige categorieën behoren, met een geldige licentie 
vanaf B-junioren. 
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Type faciliteiten, toegankelijkheid en kosten 
 
 
Cat. Topsport-uren  

*) 
Combinatie-uren 
**) en ***)  

Trainingswed-
strijden**) 
 

Kracht-training  Warm-up hal 
beneden  

Warm-up 
Topsporthal 

Atletiekbaan **) 
en ***) 

Piste Inline **) 
en ***) 

1 X (gratis) X (gratis) X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis + exclusief) 
****) 

X (gratis) X (gratis) Op aanvraag Op aanvraag 

2 X (gratis) X (gratis) X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis + exclusief) 
****) 

X (gratis) X (gratis) Op aanvraag Op aanvraag 

3 X (gratis) X (gratis) X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis + exclusief) 
****) 

X (gratis) X (gratis) Op aanvraag Op aanvraag 

4 X (gratis) X (gratis) 
 

X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis) X (gratis) X (gratis) Op aanvraag Op aanvraag 

5 X (€21 p.p.p.t, 
erkend 
development 
team, NTS gratis) 

X (€21 p.p.p.t, 
erkend 
development 
team, NTS gratis) 

X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (€7,50 p.p.p.t, erkend 
development team en 
NTS + exclusief) **** 
gratis) 

X (gratis) Alleen erkend 
development 
team en NTS 

Op aanvraag Op aanvraag 

6 Nee X (gratis) 
 

X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis)  X (gratis) Nee Op aanvraag Op aanvraag 

7 Nee 
 

X (€21 p.p.p.t.) X (€15 p.p.p.w.) X (€7,50 p.p.p.t.) X (gratis) Nee Op aanvraag Op aanvraag 

8 Nee X (gratis) X (€15 p.p.p.w.) 
 

X (gratis)  X (gratis) Nee Op aanvraag Op aanvraag 

9 Nee X (€21 p.p.p.t.) X (€15 p.p.p.w.) Op aanvraag **) en ***)  X (gratis) Nee Op aanvraag Op aanvraag 

 
 

 

*) Categorie 1 t/m 5 is de volgorde van prioritering voor toegang indien het maximum (60) aantal rijders wordt overschreden. 
**) Prioritering is op volgorde van categorieën. Binnen een categorie op volgorde van aanmelding.  
***) Limiettijden:  < 41.50 en/of < 2.08.00, en/of < 4.21.00 en/of < 7,25.00. Maximaal 80 rijd(st)ers. 

****) Exclusieve uren 10.00-12.00 uur en 16.00-17.30 uur of op reservering. 
 
Voor de aanvraag van ijstrainingen (zowel topsporturen als combinatie-uren) en trainingswedstrijden is Aart van der Wulp de coördinator en contactpersoon (aartvanderwulp01@gmail.com).  

Voor alle overige faciliteiten (tevens inloop spreekuur medisch, huisvesting, onderwijs en maaltijdvoorziening) is Robbie Hoekstra coördinator en contactpersoon (R.hoekstra@topsportnoord.nl). 
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