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De coronapandemie heeft het jaar 2020-2021 bijna volledig bepaald. Maar door de 

enorme inzet en flexibiliteit van vrijwilligers, atleten, bondsbureaumedewerkers en de vele 

KNSB-partners zijn er in Nederland toch onvergetelijke schaats- en inlineskatemomenten 

geweest. Van de Thialf-bubbel tot schaatsen op natuurijs. 

Aan het motto ‘Samen voor het schaatsen en inlineskaten’ hebben we met woord en 

daad invulling gegeven. Onder de noemer ‘Wijs op het ijs’ (schaatsen) en ‘Wijs op wieltjes’ 

(inlineskaten) heeft de KNSB via knsb.nl en schaatsen.nl de betrokkenen in de 

schaatswereld voortdurend op de hoogte gehouden van wat de coronaontwikkelingen 

betekenen voor onze sporten. 

2020-2021
EEN ROERIG JAAR MET 
MOOIE MOMENTEN 
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KNSB en House of Sports hebben voor 

het schaatsen zonder publiek een 

coronaproof draaiboek gepresenteerd aan 

NOC*NSF en het ministerie van VWS. Op 

basis hiervan is toestemming verleend 

voor de Daikin NK’s langebaan in Thialf.  

 

Later in 2020 is een nog ambitieuzer 
plan ontwikkeld dat bekend is 
geworden als “Thialf-bubbel”.  
 

Onder de vlag van de ISU zijn in januari 

en februari World Cups en een EK en WK 

langebaan verreden. 

Dankzij de samenwerking met TIG Sports 

en de hulp van sponsoren zijn bovendien 

in Heerenveen en Dordrecht (inter)

nationale shorttracktoernooien gehouden, 

waaronder het WK. Sportief succesvol, 

met zeer hoge kijkcijfers en waardering 

van het Nederlandse televisiepubliek. In 

financieel opzicht verlieslatend en alleen 

mogelijk door de substantiële bijdrage 

van alle betrokkenen. Samen hebben we 

het Nederlandse schaatsen een meer 

dan goede dienst bewezen en misschien 

wel behoed voor een serieuze terugval in 

prestaties, aandacht en financiën.

Door corona zag het er aanvankelijk 

niet goed uit voor de (inter)nationale 

wedstrijden. Toch is het gelukt om 

de langebaantopteams, de Nationale 

Trainingsselectie Shorttrack en de KNSB 

Talent Teams te laten trainen en zijn 

diverse topwedstrijden georganiseerd: 

NK, EK en WK langebaan en NK en 

WK shorttrack, twee World Cups en 

de Challenge Cup kunstrijden in Den 

Haag. Nederland was dit seizoen dan 

ook hét topsportschaatshart van de 

wereld. Ook heeft het gezorgd voor 

continuïteit in de topsportprogramma’s 

richting de Olympische Spelen van 

Beijing. Het afgelopen jaar trok het 

langebaanschaatsen maar liefst 10,7 

miljoen unieke tv-kijkers. Schaatsen 

behoort ook al jaren tot de top-drie van 

kijksporten in Nederland. 

Helaas bleven de topdivisies van het 

marathonschaatsen met lege handen 

achter. Ondanks de lobby van de 

KNSB is het niet toegevoegd aan de 

topcompetities waarvoor het ministerie 

van VWS toestemming heeft gegeven. 

Dankzij hun officiële topsportstatus bij 

NOC*NSF mochten de beste vrouwelijke 

inlineskaters wel gewoon blijven trainen 

op de piste in Heerenveen.

KUNSTSTUKJE:  
DE THIALF-BUBBEL

ONDANKS CORONA TOCH 
TOPWEDSTRIJDEN
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2020-2021 toonde weer aan dat  
Nederland overloopt van het schaatstalent. 

WEER VEEL GOUD
VOOR NEDERLAND

Thialf Heerenveen, ISU EK Allround

GoudMedaillespiegel Zilver Brons

EK Allround

Totaal: 4 van de 6

Totaal: 4 van de 6

Totaal: 18 van de 38

Mannen Vrouwen

EK Sprint

WK Afstanden

1

1

3

1

4

1

1

42

1

2

1
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Langebaan
Zowel bij de EK Allround als EK Sprint won Nederland vier medailles (van de zes die 

maximaal te behalen zijn), waarvan twee gouden. Op de WK Afstanden bedroeg de oogst 

18 medailles, waarvan 7 gouden (per land kun je maximaal 38 plakken vergaren). 

 

Vanwege de coronapandemie vonden alle internationale wedstrijden plaats in Thialf, de 

bubbel zonder publiek. Nederland scoorde daar ouderwets goed. Patrick Roest, al drie 

keer wereldkampioen, werd voor de eerste keer Europees kampioen allround. Antoinette 

de Jong deed het voor de tweede keer op een rij. Jutta Leerdam en Thomas Krol pakten 

voor het eerst de Europese sprinttitel. 

Bij de WK Afstanden won Marijke Groenewoud verrassend de mass start. Zowel de 

Nederlandse mannen als vrouwen werden wereldkampioen ploegenachtervolging. Irene 

Schouten won voor het eerst een ouderwetse afstand, de 5000 meter. Thomas Krol 

werd voor de tweede keer wereldkampioen 1500 meter en Kai Verbij deed hetzelfde op 

de 1000 meter.

1

4
2020-2021

KNSB Jaarverslag



Inlineskaten
Het hoogtepunt van het seizoen 2020-2021 was ongetwijfeld het 

spectaculaire Daikin NK Inlineskaten Marathon op het Circuit Zandvoort,  

met Jordy Harink en Manon Kamminga als grote winnaars. Met 24 titels 
werd Manon Kamminga recordhoudster nationale titels. Internationale 

wedstrijden gingen in de zomer van 2020 niet door. 

Marathon
Hoe graag iedereen ook wilde, het peloton kreeg niet de kans een wedstrijd 

te rijden. Geen cupwinnaars dus, ook geen nationale kampioenen. Een halve 

week leek het erop dat de marathonschaatsers wel een heus NK op Nederlands 

natuurijs mochten verrijden. Voorbereidingen waren in volle gang. Maar ook daar 
ging uiteindelijk een streep doorheen, omdat autoriteiten bang waren voor 

een te grote mensenmassa rond deze wedstrijd. Het peloton mocht zich fietsend en 

skeelerend klaarstomen voor het nieuwe seizoen…

Shorttrack
Bij het EK scoorde de Nederlandse ploeg 12 medailles, waarvan vijf gouden. 

Bij het WK bestond de oogst uit 9 medailles, waarvan liefst zes van goud zijn.

Bij het EK in Gdansk (Polen) en het WK in Dordrecht bewees Suzanne 

Schulting dat zij momenteel de beste shorttrackster ter wereld is. Ze 

prolongeerde haar Europese en wereldtitel. Uniek was verder dat in Dordrecht 

zowel de Nederlandse mannen als vrouwen wereldkampioen relay werden.

Totaal: 12 van de 26

Totaal: 9 van de 26

Mannen Vrouwen

Sportboulevard Dordrecht,
ISU WK Shorttrack

Circuit Zandvoort,  
Daikin NK Inlineskaten Marathon

GoudMedaillespiegel Zilver Brons

WK 1 1 5 2

EK 1 4 4 2 1
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Kunstrijden
De KNSB heeft in De Uithof in Den Haag de Challenge Cup Supported by Rabobank georganiseerd. 

Als gevolg van de coronapandemie hebben ditmaal alleen de senioren deelgenomen en is het NK 

Kunstrijden, dat sinds een aantal jaar tegelijkertijd plaatsvindt, afgelast. Helaas vond het evenement 

plaats zonder publiek. 

 

2020-2021 was een bijzonder jaar in de Nederlandse kunstrijdgeschiedenis. Want voor het eerst sinds 

1976 heeft Nederland weer een kunstrijdster bij de Olympische Spelen. NOC*NSF heeft dit besloten 

vanwege de verrassende 16e plek van Lindsay van Zundert op het WK Kunstrijden in Stockholm.  

 

Een primeur voor Nederland bij dit WK was de vertegenwoordiging bij drie disciplines:  

      Vrije kür solo (Lindsay van Zundert) 
      Paarrijden (Daria Danilova en Michel Tsiba)  
      IJsdansen (Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen)
 

Met een ambitieus programma wil Nederland de komende jaren in kunstrijden structureel aansluiting 

vinden bij de Europese en wereldtop. In 2022- 2023 start in Heerenveen een Nationaal Trainingscentrum. 

De Spanjaard en oud-wereldkampioen Javier Fernández López is aangetrokken als adviseur.

De Uithof Den Haag,  
Challenge Cup 
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Om de coronabesmettingen zo laag mogelijk te 

houden, vaardigde de overheid een verbod voor 

sportwedstrijden uit. Bij schaatsen was er alleen 

voor de NK’s toestemming. Om de teleurstelling 

enigszins te verzachten heeft de KNSB de 

wedstrijdlicentiehouders gecompenseerd voor 

de periode dat er geen wedstrijden gereden 

mochten worden. 

Omdat ook trainingen aan strenge voorwaarden 

gebonden waren en er op banen beperkingen 

waren voor het aantal bezoekers, is het 

coronajaar 2020-2021 er een om snel te 

vergeten. Te prijzen zijn de loyaliteit van de 

KNSB-leden en licentiehouders, en het enorme 

aanpassingsvermogen en de tomeloze inzet van 

de vrijwilligers en medewerkers om binnen de 

veranderende omstandigheden al het mogelijke 

te bedenken om schaatsen en inlineskaten 

mogelijk te maken.

COMPENSATIE VOOR 
WEGVALLEN SPORT-
WEDSTRIJDEN

Door de coronamaatregelen leek het er voor de start 

van het nieuwe seizoen op dat veel ijsbanen niet open 

zouden gaan. Mede dankzij het steunpakket SPUK 
IJZ dat de Vereniging Sport en Gemeenten en de 
KNSB met behulp van het ministerie van VWS 
voor elkaar kregen, konden ijsbanen de deuren 
openen. IJsbanen zijn gecompenseerd in de verliezen 

waardoor de komende jaren de toekomst ook beter 

geborgd is. 

 

Er waren veel minder bezoekers dan in normale 

jaren, maar wel met een evenwichtigere spreiding 

gedurende de dag omdat je vooraf online moest 

reserveren. Veel ijsbanen hebben de verenigingen 

extra ijs ter beschikking gesteld, om de leden  

zoveel mogelijk te kunnen laten schaatsen. 

 

Vanwege de coronaomstandigheden is 90% van 

de geplande tijdelijke lokale IJSTIJD!-banen helaas 

niet gerealiseerd. 

DANKZIJ 
ONDERSTEUNING 
TOCH BIJNA ALLE 
IJSBANEN OPEN
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De KNSB spreekt in de meerjarenkoers 

de ambitie uit om schaatsen en skaten 

nog aantrekkelijker te maken voor 

meer mensen in Nederland. Gezond 

leven is belangrijk en sport hoort daar 

onlosmakelijk bij. Daar moeten we 

echt met elkaar de schouders onder 

zetten. Want de sportdeelname is het 

afgelopen jaar dramatisch gedaald. Bij 

het schaatsen en inlineskaten valt dit nog 

mee. Het aantal verenigingen is vrijwel 

gelijk gebleven en het aantal actieve 

leden is zelfs iets gestegen.

Hoe serieus het nieuwe kabinet het 

belang van gezondheid en welzijn 

daadwerkelijk gaat nemen is misschien 

wel het meest ongewisse van allemaal. 

Gelukkig is de KNSB bevoorrecht met 

winter- en zomersport. Zo heeft het 

recreatief inlineskaten in de coronatijd 

een hoge vlucht genomen. Door deze 

unieke combinatie kan de KNSB het hele 

jaar door plezier en sport bieden aan 

iedereen die van de schaatsbeweging 

geniet. De KNSB is er voor leden van 

verenigingen, maar ook voor iedereen 

die op eigen gekozen tijdstippen wil 

schaatsen of skaten zonder gebonden te 

zijn aan vaste uren of groepen.

SPORTDEELNAME ONDER DRUK, 
TOCH MEER ACTIEVE LEDEN

2,5 MILJOEN 
NL’ERS OP NATUURIJS
De natuurijsperiode in februari bracht heel Nederland weer in de ban 

van schaatsen op natuurijs, ons immaterieel cultureel erfgoed. In de 

media ging het in die week meer over natuurijs dan corona. Op het 

ijs trokken bijna 2,5 miljoen Nederlanders de schaatsen aan. Het 

schaatsplezier voelde als een enorme opluchting. 

Dankzij het voorbereidende werk van de sectie natuurijs en het KNSB-

bondsbureau hadden de natuurijsverenigingen coronaprotocollen, een 

online reserveringssysteem, informatiematerialen, draaiboeken en 

social media communicatie via #wijsopnatuurijs, zodat er coronaproof 

geschaatst kon worden. Heel bijzonder én vooral heel vertrouwd waren 

de inspanningen van de vele vrijwilligers bij de natuurijsclubs die vaak 

ook ’s nachts gewerkt hebben aan het voorbereiden van een 

natuurijsbaan.

636

35.700

635

36.100
Volop ijspret  
op het natuurijs

Verenigingen (-0,16%)

Actieve leden (+1,1%)
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Er zijn weer flinke stappen gemaakt om de KNSB Talent Teams voor het langebaan 

en shorttrack nog beter te faciliteren. Inlineskaten heeft inmiddels aansluiting bij de 

KNSB Talent Teams en groeit naar volledige deelname. Kunstrijden krijgt vanaf 2022 

in Heerenveen een Nationaal Trainingscentrum en maakt gebruik van de facilitaire 

omgeving van de KNSB Talent Teams.  

 

Voor elke locatie is er een krachthonk en zijn er goed opgeleide sportartsen en 

fysiotherapeuten voor structurele (para-) medische zorg. De coaches geven speciale 

aandacht aan de balans tussen de prestaties in de sport en het onderwijs. Zo worden 

onze toppers van de toekomst goed begeleid bij hun sportieve én maatschappelijke 

carrière.

OPTIMAAL TOPSPORT-
KLIMAAT VOOR KNSB 
TALENT TEAMS

Thialf bleek er financieel veel slechter voor te staan dan gedacht. Van zomer 2020 

tot voorjaar 2021 hebben Thialf, NOC*NSF en KNSB onder voorzitterschap van Pier 

Eringa gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn. De KNSB draagt hieraan bij 

door zich in te zetten voor extra omzet voor Thialf. Zoals met het nieuwe Nationaal 

Trainingscentrum Kunstrijden en het organiseren van NK’s shorttrack in de vernieuwde 

ijshockeyhal.  

 

Om de exploitatie van Thialf structureel te verbeteren gaat de KNSB met gewest 

Friesland, CTO Noord en Thialf werken aan het optimaal benutten van het ijs voor 

topsport, verenigingen en recreanten. 

EXTRA 
ONDERSTEUNING 
VOOR THIALF
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NOC*NSF heeft samen met sportbonden en deskundigen een integrale 

visie en aanpak ontwikkeld over integriteit in de sport en onderwerpen als 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

De KNSB is zich bewust van de impact die dit kan hebben op 
slachtoffers en hun omgeving, en wil dit door actieve voorlichting 
en strenge reglementering voorkomen. 
 
NOC*NSF heeft de sportbonden opgedragen om de meldplicht voor 

clubbesturen en sportbegeleiders in de tuchtreglementen op te nemen.  

De KNSB heeft deze geïmplementeerd en gecommuniceerd naar de leden.  

 

Met het meerjarenproject 'Veilig schaats- en skateklimaat’ heeft de 

KNSB gewerkt aan de bewustwording over dit onderwerp bij trainers, 

atleten, verenigingsbestuurders en vrijwilligers. Het voorkomen en 

vroegtijdig herkennen van signalen van ernstig grensoverschrijdend 

gedrag maken deel uit van het opleidingsprogramma en evaluaties in 

de KNSB-talentontwikkelingsprogramma’s. De KNSB heeft een tweede 

vertrouwenscontactpersoon aangesteld. 

VEILIG SCHAATS- 
EN SKATEKLIMAAT 
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KNSB heeft meerjarige overeenkomsten 

met een aantal aansprekende en 

financieel stabiele partners.  

 

Zo is er een betere risicospreiding 
vergeleken met de jaren waarin de 
KNSB één grote hoofdsponsor had.  
 

Met Daikin, Lynk & Co en de Nederlandse 

Loterij heeft de KNSB drie hoofdsponsors 

van schaatsend Nederland. 

De sponsoropbrengsten waren hoger dan 

begroot. De KNSB heeft van NOC*NSF 

een financiële bijdrage ontvangen 

voor de olympische topsport- en 

talentontwikkelingsprogramma’s. Voor 

diverse evenementen zijn subsidies 

verleend door het ministerie van VWS, 

de gemeenten Dordrecht en Den Haag, 

en de ISU (“Thialf-bubbel”). Ook heeft de 

KNSB aanspraak gemaakt op de NOW-

regeling van de overheid.

Daikin is tot 

en met de 

Olympische 

Spelen van 

2026 mede-

hoofdsponsor 

van de KNSB

Sinds juni 2020 

is Lynk & Co 

partner van het 

shorttrack

In najaar 2020 is 

de Nederlandse 

Loterij mede-

hoofdsponsor 

van het lange-

baanschaatsen 

geworden 

Rabobank blijft 

sponsor van 

IJSTIJD!, talent-

ontwikkeling en 

kunstrijden

De KNSB 

heeft sponsor-

overeenkomsten 

met Trachitol, 

Fila en TeamNL

Het media-

contract met 

NOS loopt tot 

en met de 

Olympische 

Winterspelen 

2022

Naast sponsors voor 

de KNSB hebben 

de vijf topteams 

langebaanschaatsen 

naamgevende 

sponsors: Jumbo-

Visma, Reggeborgh, 

IKO, Worldstream en 

Zaanlander

FORMULE  
MET MEERDERE 
SPONSORS WERKT
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Het jeugdschaatsprogramma 

IJSTIJD! kon in 2020-2021 helaas 

niet doorgaan, omdat er vanwege 

de coronaomstandigheden geen 

IJSTIJD!-banen waren. Wel hebben 

25 verenigingen vanuit het IJSTIJD! 

Stimuleringsfonds ondersteuning 

gekregen. In het kader van SKATETIJD! 
zijn er voor inlineskaten veel clinics 

gegeven op schoolpleinen, 

in samenwerking met lokale 

verenigingen. Hierbij is 

veelvuldig gebruik gemaakt 

van de KNSB-skatekarren en 

skatematerialen.

 

Sprint App groeit naar 25.000 

gebruikers. De app meet rondetijden, 

afstanden en snelheden op bijna alle 

kunstijsbanen in Nederland en via GPS 

kun je je skeelerroutes bijhouden en 

mooie routes vinden.

OPNIEUW
OPVALLENDE
ACTIVITEITEN

Door corona werden livebijeenkomsten 

vervangen door online vergaderingen. Dit heeft 

ook dingen laagdrempeliger gemaakt. Zo waren 

er regelmatig informatiebijeenkomsten voor 

verenigingen tot wel 140 deelnemers. Ook 

online opleidingen bleken een groot succes: 

322 trainers zijn gestart met een opleiding en 

637 trainers hebben een bijscholing gevolgd. Dit 

aantal is nog nooit zo hoog geweest. 

ONLINE VERGADEREN EN 
OPLEIDEN GEEFT EXTRA 
HOGE DEELNAME

Sinds de start van de coronacrisis werken ook de 

medewerkers van het KNSB-bondsbureau grotendeels 

thuis, conform RIVM-richtlijnen en aanvullende eigen 

protocollen. Vergaderen gebeurt online via Microsoft 

Teams. Onderzoek onder de medewerkers geeft aan dat 

78% in de toekomst in een hybride vorm van thuis en op 

kantoor wil werken. Het aantal vaste medewerkers van 

het bondsbureau is stabiel gebleven (37,4 fte’s vs. 40,6 in 

2019-2020, en 7,6 fte stagiaires vs. 4,8 in 2019-2020).

OOK KNSB WERKTE 
GROTENDEELS ONLINE
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Resultaat

€ 145.000 
€ 9.589.000

€ 9.444.000 
€ 2.924.000 

54,3% 
2,14 

Inkomsten
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Solvabiliteit

Liquiditeit
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In sportief opzicht heeft de KNSB samen met vele partijen binnen de coronamaatregelen het maximale 

kunnen organiseren. Mede door hun steun en die van de overheid zijn de opbrengsten hoger dan 

begroot. Omdat er door corona veel minder activiteiten waren, zijn de kosten lager dan begroot.  

 

Hierdoor is een positief resultaat van € 145.000 gerealiseerd. Dit is fors lager dan  
de winst van € 495.000 in het voorgaande jaar en aanmerkelijk hoger dan het  
vooraf begrote verlies van € 1.000.000.

POSITIEF RESULTAAT

 € 350.000

 € 2.727.000
 € 2.377.000

 € 145.000

 5,8%

 0,26

2019 - 
2020

2019 - 
2020

2019 - 
2020

2019 - 
2020

2019 - 
2020

2019 - 
2020

2020 - 
2021

2020 - 
2021

2020 - 
2021

2020 - 
2021

2020 - 
2021

2020 - 
2021
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Meer Nederlanders volgen 
het topniveau van het 
schaatsen en skaten

De zes
hoofdambities: 

Nederland is en blijft 
toonaangevend in het wereldwijde schaatsen en skaten 

(naast langebaanschaatsen en shorttrack ook in 
kunstrijden, marathon en inlineskaten)

Er zijn in Nederland meer 
faciliteiten om het hele jaar door 

te schaatsen en inlineskaten

Schaatsen en skaten  
zijn bekender, aantrekkelijker 

en toegankelijker voor alle 
Nederlanders

Meer Nederlanders schaatsen 
en skaten en dragen zo bij aan 

hun gezondheid

Schaatsen blijft 

mogelijk en 

toegankelijk 

ondanks de 

klimaatverandering 

(minder natuurijs, 

energieneutrale 

accommodaties)

“KNSB is dé autoriteit op het gebied van schaatsen en 
inlineskaten”, zo luidt onze missie, al sinds 2012. Samen met 

partners maken we slag na slag om heel Nederland plezier te laten 

beleven aan het schaatsen en inlineskaten. Wij geloven in het 

realiseren van sportieve dromen en het veroveren van harten van 

mensen.  

Onder het motto ‘Samen voor het schaatsen en skaten’ zijn de 

ambities van de KNSB in dit seizoen samen met vele betrokkenen 

uitgewerkt in de strategische koers voor 2021-2028. Deze is mede 

gebaseerd op grootschalig marktonderzoek van het Mulier Instituut. 

De drie kernthema’s zijn:  

 

      Toonaangevende sport  
      Aantrekkelijke sport 
      Sport en klimaatverandering 

Deze zijn vertaald naar de zes hoofdambities. Op basis van 

de strategische koers wordt momenteel gewerkt aan een 

vierjarenplan (tot en met 2026) en vervolgens voor elk seizoen 

aan een jaarplan. 

MEERJARENKOERS
2021-2028
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