
 
 

 
 
 
 

Rabo Talentdagen en het kunstrijden  
  
In samenwerking met de partner Rabobank organiseert de KNSB de Rabo 
Talentdagen. Het doel hiervan is vroegere herkenning van schaatstalenten, die op 
uniforme wijze getest worden. De Rabo Talentdagen worden tweemaal per jaar 
georganiseerd. Een keer in de maanden april/mei en een keer in september/oktober.   
  
De eerste Rabo Talentdag is georganiseerd op 18 mei 2019. Deze reeks was toen 
alleen voor de discipline langebaan. Hierbij werd er een selectie schaatsers vanuit de 
baanselecties en de KNSB Talentteams uitgenodigd. In de reeks hierna zijn de Rabo 
Talentdagen uitgebreid. In deze reeks zijn de sporters uit de disciplines shorttrack en 
inlineskaten in het programma van de Rabo Talentdagen opgenomen.   
  
Aankomende reeks, die vanwege COVID-19 begint in juni, zal de discipline 
kunstrijden toegevoegd gaan worden aan het programma van de Rabo Talentdagen. 
De Rabo Talentdag voor het kunstrijden zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni.   
  
Momenteel zijn we aan het kijken met Karen Venhuizen welke sporters we graag 
willen zien op de Rabo Talentdagen. Deze sporters zullen de komende weken een 
uitnodiging ontvangen.   
  
Voor deze dag hebben we een aantal vrijwilligers nodig die willen helpen bij het 
afnemen van de testen. Lijkt het je leuk om te helpen op deze dagen en kan je op 
één of meerdere van bovenstaand genoemde dagen meld je dan aan. 
Kopieer en plak onderstaande link in je browser om je aan te melden: 
https://surveys.enalyzer.com?pid=p7cis2q3  
 
Met ingang van 1 januari 2020 kun je voor je deelname aan de Rabo talentdagen 4 
licentiepunten ontvangen. Zorg dat je vermeldt aan de projectleider dat je deze 
licentiepunten wilt ontvangen. 
 
Voor meer informatie over de Rabo Talentdagen is er een link toegevoegd onder aan 
deze brief. In deze link een filmpje waarin er meer uitleg te vinden is over de Rabo 
Talentdagen.   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6BsTzHK6Vv0&feature=emb_l
+ogo 
 
Bij overige vragen kunt u altijd contact opnemen via RaboTalentdagen@KNSB.NL.    
  
Met vriendelijke groet,   
Roanne Kievit  
Projectleider Rabo Talentdagen 
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