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Schaatsers
in Nederland

Facts & Figures
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Nederlanders van  
12 jaar+ schaatsen minstens 

1x per week (1,5%)

van de schaatsers schaatst wekelijks bij een 
schaatsvereniging/natuurijsvereniging

Nederlanders van 12 jaar+ doen minstens
1x per week aan inlineskaten (<1%)

Per week

Vereniging

Per week

Per jaar

Abonnement

Per jaar

KNSB-Leden

Nederlanders van  
16 jaar+ schaatsen minstens 

1x per jaar (4%)

van de schaatsers heeft een abonnement bij 
een commerciële aanbieder (zoals ijsbaan)

Nederlanders van 16 jaar+  doen minstens
1x per jaar aan inlineskaten (3%)

KNSB-leden  
(relatief stabiel in de 
afgelopen vier jaar)

214.000

36%

71.000

542.000

28%

407.000

35.000

Laag t.o.v. tennis, hoog t.o.v. wielrennen,  
zwemmen en vooral hardlopen

Hoog t.o.v. andere individuele sporten, w.o. 
hardlopen en wielrennen

Meerdere bronnen: zie Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek Mulier Instituut, mei 2020)

Meerdere bronnen: zie Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek Mulier Instituut, mei 2020)

Profiel

Profiel
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47% is vrouw, 53% is man 

66% is vrouw,
34% is man 

58% is tussen 
15 en 35 jaar (vs. 36% 
gemiddeld bij sporters)

72% is tussen 
15 en 35 jaar

18% heeft schaatsen als
meest beoefende sport

50% is lid van een  
sportvereniging

46% is lid van een  
sportvereniging

21% doet minimaal 
1x per jaar aan 
inlineskaten 

30% doet minimaal 
1x per jaar aan 
schaatsen 

80% beoefent  
4 of meer sporten 

71% beoefent  
4 of meer sporten 

“Schaatsers zijn relatief jong en 
actief in meerdere (individuele) sporten.”

“Inlineskaters zijn relatief vaak een vrouw,
zeer jong en actief in meerdere sporten.”

53  % 

66  % 

58  % 

72 % 

18  % 
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21  % 

30% 

80  % 

71  % 

Bron: Nationaal Sportonderzoek, 2010-2019 (Mulier Instituut)

Bron: Nationaal Sportonderzoek, 2010-2019 (Mulier Instituut)

Waarom schaats je?

Waarom inlineskate je?

Waarom zou je willen schaatsen?

Waarom schaats je niet?

Wanneer zou je vaker schaatsen?

Wanneer zou je vaker inlineskaten?

Waarom zou je niet schaatsen?

Schaatsers

Inlineskaters

Potentiële schaatsers

Niet-schaatsers

Leuke activiteit 

Lichaamsbeweging/gezondheid 

Gezellig/sociale contacten 

Opbouwen conditie, kracht, lenigheid 

Lichaamsbeweging/gezondheid 

Leuke activiteit, plezier 

Conditie, kracht, lenigheid 

Je eigen prestaties verbeteren 

Bij meer vrije tijd; druk met werk, studie, gezin 

Bij meer vrije tijd; druk met werk, studie, gezin 

Leuke activiteit

Lichamelijke belemmeringen

Bang om te vallen en blessures op te lopen

Betere schaatsvoorzieningen/-mogelijkheden in de buurt 

Veilig voelen op skeelers 

Lichaamsbeweging/gezondheid 

Kan het niet (goed)

Kan het niet (goed) 

Vaker natuurijs 

Betere voorzieningen en mogelijkheden in de buurt 

Lekker buiten zijn 

Bang om te vallen en blessures op te lopen

Lichamelijke belemmeringen 

47%

41%

68%

56%

30%

60%

46%

51%

44%

29%

40%

27%

27%

46%

25%

39%

45%

29%

27%

17%

35%

28%

28%

Motieven

Motieven
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Bron: Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek onder ruim 6.000 beoefenaren en volgers van schaatsen en inlineskaten, Mulier Instituut 2020)
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Bron: Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek onder ruim 6.000 beoefenaren en volgers van schaatsen 
en inlineskaten, Mulier Instituut 2020)

Winter

Wieltjes

Thialf

Snelheid

Plezier

Vallen

Zwaar

Gevaarlijk

Natuurijs

Snelheid
Ontspanning

Gezellig

Vrijheid

Kramer

Snel

Leuk

Leuk

IJsbaan

Techniek

Sven Elfstedentocht

Bescherming

Koud
Buiten

Zon

Weer

Gezelligheid

Skeelerbaan

Training

Weissensee

Glijden Genieten

Techniek

Buiten
Zomer

Asfalt

IJs

Associaties 

Associaties 
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Inlineskaters

Schaats-
verenigingen

in Nederland

in Nederland

Waarom zou je willen inlineskaten? Waarom zou je niet inlineskaten?
Potentiële inlineskaters Niet-inlineskaters

Lichaamsbeweging/gezondheid Bang om te vallen/angst voor blessures 

Conditie, kracht, lenigheid

Lekker buiten zijn 

Lichamelijke beperkingen 

Leuke activiteit, plezier Beoefenen andere sport/hobby 

53% 47%

39% 31%

36%

33%

21%

Skeelers

Plezier

Wielen

Mooi

Bezoekers

Volgers

schaats- & inlineskate evenementen

schaats- & inlineskate 
evenementen via media

Waarom bezoek je een evenement? Wanneer vaker?
Bezoekers

Leuk om te kijken Kleinere reisafstand

Spannend om te kijken
Deze redenen spelen relatief 
vaak bij 16 tot 34-jarigen

Goede sfeer Lagere toegangsprijzen

Gezellig

Familie, vrienden of kennissen doen mee

67% 50%

41%

52% 24% 17% 7%

3%11%21%64%

29%

26%

26%

20%

2%

21%

21%

30%

21%

22%

21%

27%

20%

Motieven

Motieven
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Wanneer misschien in de toekomst?

Waarom bezoek je geen evenement?

Welke belemmeringen?
Potentiële bezoekers

Niet bezoekers

Goede sfeer

Liever zelf sporten

Te ver reizen

Spannend om te kijken

Competitief element

Gezellig

Andere sporten interessanter

Niet te combineren met werk/gezin

46%

18%

30%

33%

15%

22%

27%

21%

Bron: Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek onder ruim 6.000 beoefenaren en volgers van schaatsen en inlineskaten, Mulier Instituut 2020)

“Het kijkplezier en de goede sfeer zijn 
hoofdredenen voor bezoek. Afstand, 

tijd en prijs zijn juist motieven om niet 
(vaker) te gaan.”

Media1

Televisie

Krant

Online (website 
en social media)

Tijdschrift

Nog altijd 
de meeste 

volgers via tv

Social  
media sterk  
in opkomst 

Bij tieners en 
twintigers al hoger 

bereik online  
dan via tv 

In Top 1.000 tv-programma’s  
75 schaatsuitzendingen

(Oudere)  
mannen volgen de 

evenementen meer via 
de krant dan vrouwen

Gemiddeld aantal tv-kijkers per 
wedstrijddag: langebaan 875.000, 

shorttrack 719.000
(sterk groeiend)

Bron: SKO, 2009-2018. Bewerking Mulier Instituut. Bron: KNSB kijkcijfers 2013-2019 (Nielsen Sports, 2019)

Bron: Nationaal Sportonderzoek, 2010-2019 (Mulier Instituut)

Bron: Schaatsen en inlineskaten in Nederland (onderzoek onder ruim 6.000 beoefenaren en volgers van schaatsen 
en inlineskaten, Mulier Instituut 2020)

Vaak Regelmatig Soms Nooit Weet ik niet

* Vooral belangrijk gevonden door mannen
** Vooral belangrijk gevonden door vrouwen

Onderzoek van het Mulier Instituut onder 209 schaats- en/of inlineskateverenigingen 
(=30% van het aantal KNSB-verenigingen). 142 verenigingen hebben een eigen 
accommodatie, variërend van clubgebouw, natuurijsbaan tot inlineskate piste. Bijna de helft 
van de verenigingen heeft 250 leden of meer. Circa een kwart heeft minder dan 100 leden.

Resultaten1

* Op de hoogte
blijven van de sport

** Nederlandse
successen

Verwachting Nederlandse 
topprestaties

Duidelijkere 
communicatie 
via welke media 
events zijn te volgen

Duidelijkere communicatie 
wanneer events 
plaatsvinden

30% 

Waarom volgen via de media? Wanneer vaker volgen via de media?

25  % 

36  % 73  % 

50  % 

Facts & Figures2

Belangrijkste thema’sHoe zien verenigingen hun toekomst?
Toekomstplannen

Inzet extra ondersteuning

Toekomst

Ervaren knelpunten 

Ledenwerving en/of ledenbehoud

Ledenwerving en/of ledenbehoudLedenaantal

Activiteitenaanbod

Werving vrijwilligersBeschikbaarheid bestuurlijk kader

Financiën

Opleiden of begeleiding technisch kader

Opstellen beleidsplannen

Financiën

Beschikbaarheid technisch kader

Werving en behoud vrijwilligers/verenigingskader 

Werving sponsors/adverteerdersBeschikbaarheid vrijwilligers

64%

24%57%

53%

24%33%

51%

21%33%

47%

18%

12%

24%

23%

Van de verenigingen die shorttrack 
of kunstrijden aanbieden ziet bijna 

70% de toekomst (zeer) zonnig in. 
  
Bij verenigingen die schaatsen op 

natuurijs aanbieden is dat 30%.

Gewenste ondersteuning bij het aanpakken van 
knelpunten varieert per knelpunt en per vereniging. 

Verenigingen richten zich 
daarvoor het meest op 
gemeenten, lokale 
sportservice, KNSB 
bondsbureau en 
baanvereniging.

147 verenigingen hebben voor de komende 4 jaar 
verenigings- en/of activiteitenplannen.

49 verenigingen hebben hiervoor een verslag 
of beleidsplan. 61 verenigingen (waarvan 53 
natuurijsverenigingen) hebben geen plannen gemaakt.

Verenigingen zetten extra 
ondersteuning bij voorkeur in 
voor werving leden, sponsors 
en vrijwilligers 

24% van de verenigingen  
heeft geen behoefte aan 
ondersteuning.

(Zeer) zonnig

(Erg) Somber

Niet zonnig, maar  
ook niet somber

11%

53%

36%

€
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