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Flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Dat 

was aan de orde van de dag in het seizoen 

2021-2022. Tijdens de coronapandemie 

heeft de KNSB, net als heel Nederland, 

voortdurend moeten inspelen op de frequent 

veranderende maatregelen van de overheid, 

tot zelfs een lockdown. NOC*NSF heeft de 

maatregelen steeds direct vormgegeven 

in richtlijnen en protocollen voor de sport, 

de KNSB heeft meegedacht en gezorgd 

voor de vertaling naar het schaatsen en 

skaten. Onder het motto ‘Wijs op het ijs’ 

heeft de KNSB verenigingen, leden en 

andere betrokkenen op de hoogte gehouden 

via knsb.nl, schaatsen.nl, social media, 

nieuwsbrieven en webinars. 

Eveneens samen met NOC*NSF heeft 

de KNSB de Olympisch Spelen in Beijing 

zo goed weten voor te bereiden dat er 

nauwelijks coronabesmettingen zijn geweest. 

Onze schaatsers brachten het hele land in 

vervoering door weer veel medailles in de 

wacht te slepen. En uiteindelijk hebben de 

KNSB-secties en de organisatiecomités toch 

behoorlijk veel landelijke wedstrijden kunnen 

organiseren. Het inlineskateseizoen heeft in 

het voorjaar zelfs een normaal verloop gekend.

Te midden van de coronahectiek heeft de KNSB 

het seizoen ook benut voor het meerjarenplan 

2022-2026. De KNSB wil met Nederland 

internationaal toonaangevend blijven, schaatsen 

en inlineskaten aantrekkelijk maken voor meer 

mensen, én zorgen dat dit mogelijk blijft in het 

licht van de klimaatverandering. 

2021-2022
EEN INTENS JAAR, VAN 
CORONALOCKDOWN TOT 
OLYMPISCHE SPELEN

Beijing, 
openingsceremonie 
Olympische Spelen
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In sportief opzicht waren de Olympische Spelen in Beijing voor Nederland 

zeer geslaagd, met 16 schaatsmedailles, waarvan 8 goud, 5 zilver en 3 

brons. Een bijzondere prestatie, vooral ook omdat tijdens deze Spelen bij het 

langebaanschaatsen per sekse maar 9 (in plaats van 10) individuele sporters 

per land mochten meedoen. 

Enkele olympische highlights voor Nederland:

16 OLYMPISCHE 
SCHAATSMEDAILLES, 
8 KEER GOUD

Irene Schouten was 

de koningin van de 

Spelen met drie 

gouden individuele 

medailles (3.000 

en 5.000 meter 

en massastart) 

en brons met de 

damesploeg op de 

achtervolging.

IRENE 
SCHOUTEN

SUZANNE 
SCHULTING

IREEN
WÜST

THOMAS
KROL

KJELD
NUIS

LINDSAY 
V. ZUNDERT

KAI
VERBIJ

Bij shorttrack won 

Suzanne Schulting 

individueel goud 

op de 1.000, zilver 

op de 500 en 

brons op de 1.500 

meter, en met de 

damesploeg pakte 

ze goud op de 

3.000 meter relay. 

Nederlands beste 

olympiër aller tijden 

Ireen Wüst zette de 

kroon op haar carrière 

met een gouden 

medaille op de 1.500 

meter, waarmee zij de 

eerste atleet werd die 

op vijf Olympische 

Spelen goud won. 

Bij de mannen 

pakte Thomas 

Krol een gouden 

plak op de 

1.000 meter en 

een zilveren op 

de 1.500 meter. 

Goud ging ook 

naar Kjeld Nuis, 

op de 1.500 

meter.

Met Lindsay van 

Zundert nam 

voor het eerst 

in 46 jaar een 

Nederlander deel 

aan het kunstrijden 

op de Olympische 

Spelen. Ze 

eindigde knap als 

achttiende.

Kai Verbij ontving 

de sportiviteitsprijs 

van het IOC. Hij 

miste een kans op 

een medaille nadat 

hij zich gedwongen 

voelde om Laurent 

Dubreuil voor te 

laten op de kruising 

van de 1.000 meter. 

De resultaten bij de teamonderdelen langebaan (ploegenachtervolging en 

mass start) bleven helaas achter bij de verwachtingen.
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‘WE OWN THE ICE’
SLUIT AAN BIJ 
OLYMPISCHE SPELEN
Géén publiek op de tribunes bij de Olympische Spelen in Beijing, maar wél 

miljoenen Nederlanders die de prestaties van onze langebaanschaatsers, 

shorttrackers en kunstrijdster op de voet hebben gevolgd. Onder het motto 

‘We own the Ice’ stimuleerde de KNSB alle Nederlanders om onze TeamNL-

schaatsers aan te moedigen met online felicitatieposts aan de medaillewinnaars.

Olympic Viewing
Op maandag 7 februari verzamelde de KNSB de vrienden en 

familie van TeamNL, de partners van schaatsend Nederland en 

de eigen medewerkers in het Amsterdamse DeLaMar theater. 

Samen genoten ze hier van het schaatsgeweld van die dag. 

Normaal gesproken komen de ‘Friends & Family’ en 

sponsoren samen op locatie bij de Winterspelen. Vanwege 

de coronamaatregelen konden zij dit keer helaas niet naar 

China, vandaar deze Olympic Viewing. Het werd een prachtig 

sportfestijn en kreeg een gouden randje met de historische 

medaille van Ireen Wüst. 

DeLaMar Amsterdam, Olympic Viewing 
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VOLOP BIJZONDERE 
SCHAATS- EN 
SKATEMOMENTEN...

Thialf Heerenveen, 
ISU World Cup finale

GoudMedaillespiegel Zilver Brons

Olympische Spelen

Totaal 12 medailles

Totaal 3 medailles

Totaal 4 medailles

Totaal 21 medailles

Mannen Vrouwen

WK Allround

WK Sprint

EK Afstanden

4

1

1

6

1

1

4

1

LANGEBAAN
Irene Schouten was niet alleen de heldin van de Olympische Spelen, zij blonk het hele 

seizoen uit. Op de Daikin NK Afstanden veroverde ze drie nationale titels (3000 meter, 

5000 meter en mass start). Ook in de World Cups was ze individueel onverslaanbaar 

met vier gouden medailles, een Nederlands record en de eindzege op de 3000/5000 

meter. Bij de mannen haalde Thomas Krol goud in het eindklassement van de World 

Cups op de 1000 meter. De Zweed Nils van der Poel was het hele jaar ongenaakbaar 

op de langste afstanden. 

Na de Olympische Spelen zette bondscoach Jan Coopmans zijn loopbaan voort als 

hoofdcoach van één van de vijf KNSB Talent Teams (Midden-Oost). 

In het kader van de oorlog in Oekraïne heeft de KNSB sinds februari Russische en 

Belarussische deelnemers uitgesloten van deelname aan schaatsevenementen. Kort 

daarna heeft ook de internationale schaatsunie ISU dit besloten. Bij de ISU World Cup 

Finale in maart in Heerenveen ontbraken dan ook schaatsers uit deze landen.

De Nederlandse schaatsers droegen bij de ISU World Cup finale op 12 en 13 maart in 

Thialf eenmalig schaatspakken met het Giro555-logo in plaats van de sponsorlogo’s. Na 

de wedstrijden zetten de schaatsers hun handtekening op de pakken, waarna deze zijn 

geveild. De opbrengst van € 22.930 ging naar de hulpactie voor de slachtoffers van de 

oorlog in Oekraïne.
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SHORTTRACK
Na de ongekend succesvolle Olympische Spelen had Suzanne Schulting haar 

zinnen gezet om ook op de WK Shorttrack in Canadese Montréal te schitteren. 

Door een coronabesmetting moest de grote favoriete deze helaas missen. Xandra 

Velzeboer lukte het wel om er te verrassen met één keer goud en drie keer brons. 

Bij de mannen haalde niemand individueel de finale, maar bij de aflossing pakte 

het team zilver. 

In mei werd bekend dat voormalig shorttracker Niels Kerstholt (39) 

Jeroen Otter opvolgt als bondscoach van Shorttrack TeamNL. Otter 

neemt een sabbatical jaar. Hij blijft één dag per week als klankbord 

bij het nationale team betrokken. 

Beijing, Olympische Spelen

Niels Kerstholt

Jeroen Otter

GoudMedaillespiegel Zilver Brons

Olympische Spelen

Totaal 4 medailles

Totaal 6 medailles

Mannen Vrouwen

WK

EK

2

1

1

41

1

Afgelast wegens corona
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KUNSTRIJDEN
De KNSB Challenge Cup is verhuisd van Den Haag naar Tilburg. Tot en met 2024 is het IJssportcentrum 

hier het toneel van dit grootste kunstrij-evenement op Nederlandse bodem. De Challenge Cup werd in 

2022 weer gecombineerd met de NK Kunstrijden. Lindsay van Zundert was de beste Nederlandse en 

bemachtigde een ticket voor de WK in Montpellier, waar ze als zeventiende eindigde. 

Vooruitlopend op de officiële opening van het NTK (Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden) in Thialf 

op 9 september zijn de kunstrijdsters in mei begonnen met trainingen bij de Vechtsebanen in Utrecht. 

De dagelijkse leiding van het NTK is in handen van de nieuwe bondscoach, olympisch kampioene 

paarrijden Aljona Savchenko. Het trainingscentrum is door de KNSB opgezet om het Nederlandse 

kunstrijden én de rijders naar een hoger niveau te tillen.

Op 1 juni is de 25-jarige Niki Wories gestart als KNSB-disciplinemanager kunstrijden. De zesvoudig 

Nederlands kampioene heeft meteen een punt gezet achter haar actieve loopbaan als kunstrijdster. 

Ze volgt Karen Venhuizen op, die vanaf 2013 disciplinemanager was.

Olympische Spelen Beijing,
Lindsay van Zundert

De Vechtsebanen Utrecht, 
Training NTK

IJssportcentrum Tilburg, 
Niki Wories
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INLINESKATEN
In een zonnige ambiance met veel publiek was het Amsterdamse Vondelpark 

op 26 juni het decor van de Daikin NK 100 meter sprint. De schaats- en 

skatebroers Ronald en Michel Mulder waren er als ambassadeurs van het 

evenement en deden een promotour op skeelers. NOS Sportjournaal besteedde 

uitgebreid aandacht aan het spektakel. Op de twee voorafgaande dagen vonden 

de Daikin NK Inlineskaten op de weg en marathon plaats op een ambitieus 

parcours in het centrum van Achterveld. Marijke Groenewoud stak er bovenuit. 

Ze won zowel de puntenkoers als de marathon. 

In november bleef de Nederlandse ploeg bij de WK Inlineskaten in Colombia 

zonder medailles. Vanwege diverse onzekerheden heeft de KNSB geen 

inlineskaters afgevaardigd naar de World Games 2022 in het Amerikaanse 

Birmingham. 

MARATHON
2022 was nog maar net begonnen of Irene Schouten wist tijdens de NK 

op kunstijs in Alkmaar alweer een marathontitel toe te voegen aan haar 

palmares. Met deze historische zege, haar zesde nationale titel, streefde ze 

Atje Keulen-Deelstra voorbij. 

Eind januari kwam er een eind aan de coronamaatregelen, waardoor alle 

divisies weer konden rijden met publiek erbij. Vanwege het strengere 

beleid in Oostenrijk sloeg het peloton noodgedwongen de wedstrijden op 

de Weissensee over. Alhoewel de pandemie invloed heeft gehad op de 

kalender, is de hele Marathon Cup gereden en hebben de schaatsers in 

Zweden vijf keer kunnen aantreden op het natuurijs van Luleå. 

De eerste en enige marathon op natuurijs in Nederland was in Noordlaren. 

Maaike Verweij was bij de vrouwen de sterkste, Bart Hoolwerf bij de 

mannen. Bij de Trachitol Trophy streden de marathonschaatsers vier dagen 

lang om het pijlen- en tablettenpak. Evert Hoolwerf won viermaal de sprint.

Luleå, Grand Prix 
Finale marathon

Vondelpark Amsterdam, 
Daikin NK 100 meter sprint
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In de begeleiding van talenten naar de top zijn de faciliteiten voor de  

KNSB Talent Teams voor het langebaanschaatsen en shorttrack verder verbeterd. 

Op elke locatie is er een krachthonk en zijn er goed opgeleide sportartsen en fysiotherapeuten 

om structureel de (para-)medische zorg te bieden. Doorgaande leerlijnen zoals mentale 

begeleiding, kracht, prestatiegedrag en onderwijs zijn bij alle KNSB Talent Teams binnen 

dezelfde kaders gebracht. De coaches hebben met elkaar overlegd over een goede balans 

tussen prestaties en onderwijs om de toppers van de toekomst nog beter te begeleiden bij hun 

huidige sportieve loopbaan én hun maatschappelijke carrière na afloop daarvan.

HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAME
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NOG BETERE 
FACILITEITEN VOOR 
KNSB TALENT TEAMS

Thialf Heerenveen, 
training KNSB Talent Team
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De World Cup-finale in maart markeerde ook het 

einde van een tijdperk, met het afscheid van Ireen 

Wüst en Sven Kramer: de twee beste schaatsers 

die Nederland gekend heeft, kampioenen van de 

buitencategorie. 

House of Sports en de KNSB organiseerden een 

indrukwekkend afscheid in Thialf. Directeur-

bestuurder Herman de Haan kende Ireen en Sven de 

KNSB Oeuvreprijs toe en benoemde beiden tot erelid 

van de bond. Sven kreeg bovendien de koninklijke 

onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-

Nassau. 

Ook werden fonkelnieuwe namen voor de bochten 

in Thialf onthuld: Ireen Wüst-bocht (Noord) en  

Sven Kramer-bocht (Zuid).

GROOTS 
AFSCHEID VAN 
IREEN EN SVEN
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Door corona is de sportparticipatie in 

Nederland drastisch gedaald. Deed in februari 

2020 nog 66% van de Nederlanders vier 

keer per maand of vaker aan sport, in juli 

2022 is het percentage gezakt naar 57%. 

Bij de KNSB is het ledenaantal gelukkig 

zelfs gestegen. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is niet alleen dat we in februari 2021 

een periode met natuurijs hebben gehad, 

maar ook dat sporters die verbonden zijn 

aan een vereniging minder snel stoppen 

met hun sportactiviteiten. Wel is het aantal 

wedstrijdlicenties verder gedaald naar 7.000 

als gevolg van de beperkingen op wedstrijden. 

De KNSB geeft de komende jaren extra 

aandacht aan dit onderwerp.

AANTAL KNSB-
LEDEN GESTEGEN

STIEN KAISER
(1938-2022)
In de nacht van 23 op 24 juni is Stien Kaiser op 84-jarige leeftijd 

overleden. Ze was een laatbloeier, maar toen ze eenmaal haar plek 

had veroverd in het vaderlandse schaatsbestel, was ze niet meer 

te temmen. Stien schonk Nederland de eerste wereldtitel allround, 

werd olympisch kampioene en bemachtigde talloze andere prijzen, 

waaronder zes Nederlandse allround kampioenstitels en Sportvrouw 

van het jaar. 
636

6,0 18,3 7,3 8,1 8,1

36.100637 38.189

Stien Kaiser
(1938-2022)

Verenigingen (+0,2%)

2020 - 2021 

Sport-
participatie

Topsport, 
wedstrijdsport, 

talentontwikkeling

Commercie, 
marketing en 
communicatie

Bedrijfsvoering Stagiaires

2020 - 2021 2021 - 2022 2021 - 2022 

Actieve leden (+5,8%)

AANTAL FTE’S KNSB BONDSBUREAU 2021-2022
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De nationale schaatskampioenschappen zijn ook de komende tijd bij 

de NOS te zien zijn. De KNSB verlengde het contract met de publieke 

omroeporganisatie tot en met medio 2026. Het gaat om de uitzendrechten 

voor alle NOS-platforms van het langebaanschaatsen, shorttrack, marathon, 

kunstrijden en skaten. Naast de NK's in deze vijf disciplines mag de NOS 

ook het jaarlijkse kwalificatietoernooi voor de World Cups en het OKT 

(olympische kwalificatietoernooi) uitzenden. 

Ook de internationale schaatswedstrijden blijven bij de NOS. De samenwerking 

met Infront, de rechtenpartner van de internationale schaatsunie ISU, is verlengd 

tot en met 2026-2027. Het omvat de live-uitzendrechten voor alle Europese en 

wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden in het langebaanschaatsen 

en shorttrack. Vanaf 2023-2024 heeft de NOS ook de live-rechten voor de EK's en 

WK's in het kunstrijden. 

Schaatsen is nog altijd razend populair. 40% van de Nederlandse bevolking houdt 

van schaatsen. Samen met voetbal en Formule 1 is schaatsen een top 3 kijksport 

in Nederland. Ook in 2021-2022 scoorden de tv-uitzendingen weer uitstekend. 

De Olympische Spelen leverden traditiegetrouw veel extra kijkers op. Vanwege 

het olympische seizoen waren er zowel bij langebaanschaatsen als shorttrack 

twee World Cups minder. Wel was er een Olympisch Kwalificatietoernooi bij het 

langebaanschaatsen. Vanwege corona-omstandigheden werden de EK Shorttrack en 

de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee niet verreden. Wel was er een extra 

Grand Prix in Luleå (Zweden).

NOS live 
uitzendtijd 
(in uren)

Totale 
uitzendtijd 
(in uren)

Bron: Nielsen

Gemiddeld 
aantal live 
kijkers (x 1.000)

Aantal online 
artikelen

OOK DE KOMENDE JAREN 
SCHAATSEN BIJ NOS

5.532

423

241

905

570

413

94

18

7

53

12

5

Langebaan

Shorttrack

Marathon
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In oktober 2021 heeft Daikin de bestaande sponsorovereenkomst uit 2018 

verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2026. Als partner van schaatsend 

Nederland omarmt Daikin de schaatssport in zijn volle omvang: van breedte- tot 

en met topsport en in alle vijf disciplines (langebaan, shorttrack, marathon, 

kunstrijden en skaten). Uit onderzoek van Clipit blijkt dat in het schaatshalfjaar 

2021-2022 zo’n 1.000 publicaties met 50 miljoen potentiële impressies zijn 

geweest voor Daikin in combinatie met schaatsen. Hieruit blijkt de grote 

mediawaarde van de sport in combinatie met sterke merken.

Sinds 2020 is de Nederlandse Loterij medehoofdsponsor van het langebaanschaatsen 

(inmiddels is de samenwerking verlengd tot en met 2032). In 2021 heeft Holland & 

Barrett, winkelketen in natuurlijke gezondheid en verzorging, zich als derde partner 

van het langebaanschaatsen aan de KNSB verbonden. Lynk & Co was tot 1 juli 2022 

hoofdsponsor shorttrack. De sponsorovereenkomst met Fila is verlengd tot en met 

2026. De commerciële opbrengsten bleven door corona logischerwijze achter bij 

voorgaande jaren, maar zijn hoger dan begroot. 

Er waren dit seizoen vijf gesponsorde topteams bij langebaanschaatsen:  

Jumbo-Visma, Reggeborgh, Team IKO, Worldstream en Zaanlander. Jumbo-Visma 

heeft ook een development licentie genomen, wat zorgt voor meer talenten onder 

professionele begeleiding. Team Worldstream is gestopt na het vertrek van kopvrouw 

Jutta Leerdam naar Jumbo-Visma.

GOEDE 
PERSPECTIEVEN 
VOOR SPONSORING
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Trainers, coaches en juryleden vormen een zeer belangrijke groep om onze 

sporters plezier te laten beleven aan de sport. Hiervoor worden jaarlijks tientallen 

opleidingen aangeboden verspreid over het land. Ook het online aanbieden van 

delen van opleidingen blijft voorzien in een grote behoefte. De digitalisering die is 

ingezet heeft tot veel belangstelling voor webinars geleid. In 2021-2022 zijn 263 

personen geslaagd voor een trainersopleiding.  

Daarnaast is nadrukkelijk ingezet op vernieuwing van de jury-opleidingen. Zo was 

de basisjuryopleiding voor langebaanschaatsen ruim tien jaar oud en qua inhoud en 

opleiden tot specifieke vaardigheden niet meer passend. Dit heeft geleid tot een geheel 

vernieuwde opleiding. Er is afgestapt van alleen klassikaal leren en e-learnings en digitale 

bijeenkomsten hebben hun intrede gedaan. Toekomstige juryleden kunnen in hun eigen 

tempo en op basis van actueel kennisniveau onderdelen overslaan, herhalen of uitstellen, 

totdat zij zich bekwaam voelen voor diplomering. De eerste groep cursisten is erg tevreden 

over de opleiding en waardeert deze met een 8. Dit resultaat heeft ertoe geleid dat de KNSB 

deze opzet ook voor de andere disciplines aan het ontwikkelen is.

Ook is het initiatief genomen voor een samenwerking met het onderwijs. Hier zit veel 

kennis over thema’s als didactiek en pedagogiek. Onderwerpen die in relatie tot een veilig 

sportklimaat aan belang toenemen. De KNSB is de plek waar de sportspecifieke kennis 

zit waarmee het onderwijs verrijkt kan worden. Door de samenwerking krijgen toekomstige 

trainers en coaches nog betere opleidingen. Voor de niveau 3 trainersopleidingen 

is een samenwerking aangegaan met het Friesland College en voor de niveau 4 

trainersopleidingen met de Hogeschool van Amsterdam. 

 

HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAME
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VERNIEUWING  
VAN OPLEIDINGEN
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In oktober 2021 deden de KNSB en Unox via de landelijke media een oproep 

aan vrijwilligers in het hele land: wie wil er ijsmeester worden? Er werd 

massaal op gereageerd: ruim 800 mensen meldden zich aan voor de opleiding 

natuurijsmeester. Vergrijzing van het huidige legioen van tweeduizend 

ijsmeesters maakte deze wervingscampagne noodzakelijk. 

Vanwege dit overdonderende succes is in januari het Gilde van Nederlandse 

Natuurijsmeesters opgericht. Het doel: het oude ambacht van natuurijsmeester voor de 

komende jaren veiligstellen. Als het gaat vriezen, staan de natuurijsmeesters paraat. 

“Er is veel kennis en kracht bij de oudere generatie, maar tot nu toe hadden we niet 

genoeg aanwas van nieuwe ijsmeesters om deze over te dragen”, zo benadrukte Rieks 

Poelman als voorzitter van de KNSB-sectie Natuurijs. Schaatsen op natuurijs is officieel 

Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen uit het hele land zijn op maar liefst 25 plaatsen 

natuurijsmeestercursussen aangeboden om nieuwe ijsmeesters op te leiden, waaronder 

op bekende plekken als Ankeveen en Winterswijk. Uiteindelijk hebben 425 ijsmeesters 

de cursus succesvol afgerond. 

HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAME
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800 AANMELDINGEN VOOR 
OPLEIDING NATUURIJSMEESTER

KNSB zoekt nieuwe natuurijsmeesters
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Met 18 deelnemende verenigingen  

(600 deelnemers) en 800 skeeleraars via de 

GoSkate App was de tweede SKATE4daagse in 

juni weer een mooi nationaal evenement. 

Mede door het goede weer gingen vele 

enthousiastelingen vier dagen op pad 

om tussen de 5 en 50 kilometer per 

dag af te werken. De SKATE4daagse 

heeft voor de meeste deelnemende 

verenigingen nieuwe leden opgeleverd. 

De website skate4daagse.nl had ruim 

5.800 unieke bezoekers. 

Met het programma SKATETIJD! heeft de jeugd 

ook dit jaar weer laagdrempelig kennis kunnen 

maken met de skatesport en de verenigingen. Op 

50 plekken in Nederland zijn één of meerdere 

clinics georganiseerd voor basisschoolleerlingen.

SKATE4DAAGSE
EN SKATETIJD!

SPRINT APP 
WORDT GOSKATE
In april is de Sprint App omgedoopt naar GoSkate. De 

naamsverandering is logisch. Want bij Sprint denk je aan het snelle 

werk, maar de app wordt vooral gebruikt door kilometervreters op het 

ijs of asfalt. De app waarmee schaatsers en skaters hun prestaties 

bijhouden en verbeteren is nog altijd gratis te downloaden via App 

Store en Google Play. Inmiddels hebben ruim 30.000 schaats- en 

skateliefhebbers dit al gedaan. 
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Grensoverschrijdend gedrag in de sport is een actueel onderwerp. De 

KNSB vindt het belangrijk dat iedereen in een veilige en plezierige 

omgeving kan sporten en dat iedereen die geconfronteerd wordt met 

grensoverschrijdend gedrag zich veilig voelt om dit te melden. De bond 

helpt daarom systematisch met preventieve maatregelen, lage drempels 

voor meldingen, zorgvuldige behandelingen en actieve voorlichting. Het 

KNSB-Bondsbureau heeft twee vertrouwenscontactpersonen in dienst. 

Vanuit het meerjarenproject 'Veilig schaats- en skateklimaat’ heeft de KNSB 

het afgelopen jaar verder gewerkt aan de bewustwording en kennis van 

dit onderwerp bij trainers, atleten, verenigingsbestuurders, vrijwilligers en 

talententeams. Zo is er veelvuldig aandacht gegeven in nieuwsbrieven, zijn 

er intervisies georganiseerd voor vertrouwenscontactpersonen en krijgen 

verenigingen advies bij vragen. De KNSB heeft ook de meldplicht voor 

clubbesturen en sportbegeleiders in de tuchtreglementen opgenomen. 

De KNSB heeft in maart een actieve rol gespeeld bij een ISU-conferentie in 

Montpellier over het project SAYES (Safeguarding for Young European Skaters) 

dat als doel heeft om jonge Europese schaatsers te beschermen tegen 

seksuele intimidatie.

VEILIG SCHAATS- 
EN SKATEKLIMAAT 
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Online vergaderen heeft een aantal activiteiten laagdrempeliger gemaakt. Zo zijn 

er net als vorig verslagjaar regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd 

voor verenigingen met vaak meer dan 100 deelnemers. Er is een grote diversiteit 

aan thema’s aangeboden: van inspiratiesessies over ledenwerving in coronatijd tot 

bestuurders wegwijs maken binnen de KNSB. Hiermee is de verbinding van de KNSB 

met de leden versterkt en de zichtbaarheid van de organisatie vergroot.

Regelkennis vergroten
Een belangrijke voorwaarde voor sportplezier en het voorkomen van conflicten is dat iedereen 

weet wat van hem of haar verwacht wordt. Niet alleen de sporters, juryleden en coaches, maar 

ook ouders en media. Om de regelkennis bij de media te vergroten is voor alle disciplines een 

sessie georganiseerd onder leiding van een jurylid. Voor langebaanschaatsen zijn de resultaten 

hiervan al merkbaar in bijvoorbeeld het commentaar bij de NOS. 

Voor sporters, coaches en ouders heeft de KNSB twintig animatievideo’s gemaakt met uitleg 

van belangrijke weetjes en regels over langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en 

marathonschaatsen en inlineskaten. Deze ‘Leer meer-video’s’ vind je op schaatsen.nl/video. 

Misschien wel door corona zijn ook het belang en de waarde 

van elkaar fysiek ontmoeten weer eens duidelijk geworden. 

Op 18 juni vond het tiende Schaatstrainerscongres plaats op 

Papendal. Ruim 140 trainers uit de skeeler- en schaatssport 

waren naar het hart van de Nederlandse topsport afgereisd om 

de fijne kneepjes van het vak te leren. Ook zijn er in het voorjaar 

weer livevergaderingen geweest met de secties en gewesten.

LIVE-
BIJEENKOMSTEN 

ONLINE
BIJEENKOMSTEN 
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Eind juni 2022 is de KNSB overgestapt naar een geheel nieuw 

platform voor de leden- en verenigingsadministratie. Het doel: 

de schaats- en inlineskatesport nog beter ondersteunen. De nieuwe 

gebruiksvriendelijke applicatie maakt de administratie voor leden 

en verenigingen nog efficiënter én toekomstbestendiger, onder 

meer door nieuwe functionaliteiten. Voor leden is de naam nog 

steeds Mijn KNSB, voor verenigingen is gekozen voor een nieuwe 

naam die precies zegt waar deze over gaat: 

KNSB Verenigingsmanager. 

NIEUWE SITES MIJN 
KNSB EN KNSB 
VERENIGINGS-
MANAGER

Om verenigingsbestuurders van schaats- 

en inlineskateverenigingen beter te 

ondersteunen heeft de KNSB samen met 

NOC*NSF en elf andere sportbonden een 

online kennisplatform voor sportbestuurders 

gelanceerd: sportbestuurdersplatform.nl.

Het traject is gestart met een pilot om eerste 

ervaringen op te doen. In de loop van de 

tijd nemen steeds meer bestuurders van 

sportverenigingen deel, zodat het platform 

uitgroeit tot een grote landelijke vraagbaak.

ONLINE KENNIS-
PLATFORM 
VOOR SPORT-
BESTUURDERS Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) in werking getreden. Deze is bedoeld om het bestuur 

en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en 

zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 

zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste 

activiteiten te voorkomen. De wet is van belang voor 

schaats- en inlineskateverenigingen, stichtingen, gewesten 

en talentteams vanwege de persoonlijke hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de bestuursleden. Ook moeten er 

zaken geregeld worden over stemrecht, toezicht en financieel 

bestuur, en dienen binnen vijf jaar de statuten aangepast 

te zijn. De KNSB heeft hierover actief geadviseerd via haar 

reguliere kanalen en organiseerde in juni het webinar ‘WBTR: 

statuten en goed bestuur’. 

ONDERSTEUNING  
BIJ INVOERING WBTR
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Tijdens het ISU Congres in Thailand is besloten dat 

schaatsers bij internationale seniorencompetities in alle 

disciplines minimaal 17 jaar moeten zijn. Zo hoopt de 

internationale schaatsunie de fysieke gezondheid en 

het emotionele welzijn van de rijders te beschermen. 

Bij het congres trad onze landgenoot Jan Dijkema af 

als voorzitter van de ISU. Hij werd opgevolgd door de 

Zuid-Koreaan Jae Youl Kim. Albert Hazelhoff trad 

toe tot het ISU-bestuur.

ISU CONGRES: 
MINIMUM-
LEEFTIJD NAAR 
17 JAAR

De internationale schaatsunie ISU heeft het KNSB Trainingscentrum Heerenveen voor vier jaar (tot medio 2026) 

erkend als 'Center of Excellence' in Speedskating. De ISU heeft wereldwijd elf Centers of Excellence aangewezen, 

waarvan vijf op het gebied van langebaan en shorttrack. Via deze centra wil de ISU de ontwikkeling van de 

schaatssport een extra impuls geven. De schaatsbond werkt hierbij nauw samen met de Stichting Topschaatsen 

Fryslân (STF), Topsport Noord en Thialf. Elk Center of Excellence moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen qua 

fysieke faciliteiten en gekwalificeerde trainers/coaches, onderzoek en innovatie. Het doel is om kennis, ervaring 

en faciliteiten met elkaar te delen, zodat de schaatssport zich wereldwijd blijft ontwikkelen.

CENTER OF 
EXCELLENCE IN THIALF

Jae Youl Kim 
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De KNSB is door de goede resultaten van de 

afgelopen jaren weer een financieel gezonde 

sportbond met voldoende financiële reserves om 

klappen op te vangen. Omdat er door corona veel 

minder opbrengsten waren, terwijl de kosten door 

het olympische seizoen en de coronamaatregelen 

hoger uitvielen, is een negatief resultaat 

gerealiseerd van € 402.000. 

Dat is beter dan het vooraf begrote verlies van € 801.000. 

In het boekjaar 2021-2022 zijn voor het eerst sinds 2017 

reserves aangesproken. Positief is dat aansprekende en 

financieel stabiele partners zich langdurig aan de KNSB 

hebben verbonden. Voor de middellange termijn blijft het 

financieel perspectief uitdagend, onder andere door de 

sterk stijgende kosten. 

21
2021-2022

KNSB Jaarverslag



HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAME
SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN SKATEN, SAMEN VOOR HET SCHAATSEN EN

 Er zijn in Nederland 
voldoende plekken waar mensen 

kunnen schaatsen en skaten. 

DE ZEVEN
PRIORITEITEN: 

Een duurzaam topsportmodel
(met talentontwikkeling) borgt het voortbestaan van 

schaatsen en skaten op topniveau.

De KNSB is als 
belangenbehartiger dé 
gesprekspartner voor 

bereikbare, duurzame schaats- 
en skateaccommodaties. 

De KNSB kent de 
schaats- en skatebehoeften en 
-mogelijkheden van specifieke 
doelgroepen en acteert hierop. 

De KNSB bindt en 
bedient de fans 
van schaatsen 

en skaten 
met moderne, 
interactieve 
middelen.

De Ledenraad van de KNSB heeft in april het meerjarenplan  

2022-2026 en de bijbehorende meerjarenbegroting vastgesteld. 

Deze is gebaseerd op de Strategische Koers 2021-2028.  

 

Onder het motto ‘Samen voor het schaatsen en skaten’ werkt 

de KNSB de plannen uit met vele betrokkenen binnen en buiten 

de schaats- en skatewereld. In het meerjarenplan zijn zeven 

prioriteiten gedefinieerd.

MEERJARENKOERS
2022-2026

De KNSB maakt zich hard voor een eerlijke, veilige en schone 
sport, en is een slagvaardige en moderne vereniging die zich 

inzet voor impact en groei in top- en breedtesport.

Het is bij 
minimale vorst, dankzij 

technologie en innovatie, 
eerder mogelijk op 

meer natuurijsbanen te 
schaatsen. 

Toonaangevende sport

Aantrekkelijke sport

Sport en klimaatverandering

Verenigingsorganisatie passend bij 
de missie, visie en meerjarenkoers

5.

6.

7.

3.

4.

2.

1.
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