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Talentstatussen 2021-2022 Kunstrijden 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie hebben er helaas afgelopen seizoen geen 
nationale kunstrijwedstrijden plaatsgevonden. De selectiecommissie 
kunstrijden gebruikt normaliter deze wedstrijden voor onder andere scouting 
en het toetsen van de sporters aan de talentprofielen.  
 
Voor het samenstellen van de verschillende selecties en het toekennen van talentstatussen voor 
seizoen 2021-2022 ontvangt de selectiecommissie graag videomateriaal van de rijders die op basis 
van onderstaande profielen voor een talentstatus in aanmerking denken te komen. Het niveau op de 
video dient overeenkomstig het prestatieprofiel te zijn, daarnaast ontvangt de selectiecommissie 
tevens een jaarplan van de sporter waaruit blijkt dat ook wordt voldaan aan het programmaprofiel en 
daarnaast een motivatie vanuit sporter en coach. Indien de sporter in seizoen 2020-2021 heeft 
voldaan aan een genoemde ISU technische score (TES JWK, TES WK, TES WK) dan hoeft deze 
sporter geen videomateriaal in te sturen.  
 

 Leeftijdsprofiel Prestatieprofiel Programmaprofiel 

Internationaal 
talent 

▪ Senioren 
▪ Junioren 
▪ Advanced 

Novice 

▪ 2A 
▪ 3 verschillende triples 
en/of 
▪ TES WK 

▪ Trainingsprogramma 
minimaal 20 uur per 
week 

Nationaal 
talent 

▪ Senioren 
▪ Junioren 
▪ Advanced 

Novice 

▪ 2A 
▪ 1 triple 
▪ Pirouettes en passen level 3, GOE 

0 
en/of 
▪ TES JWK of EK 

▪ Trainingsprogramma 
minimaal 16 uur per 
week. 

Belofte 

▪ Advanced 
Novice  

▪ Basic Novice 
▪ Mini 

▪ 12 t/m 14 jaar:  
▪ alle dubbele sprongen, dubbel-

dubbel combinaties met 2T en 2Lo, 
ontwikkeling van 2A en minimaal 
één triple; 

▪ Pirouettes en passen minimaal 
level 2, GOE 0 

▪ 10-11 jaar: 
▪ alle dubbele sprongen, minimaal 1 

dubbel-dubbel combinatie 
▪ Pirouettes en passen minimaal 

level 1, GOE 0 
▪ 7-9 jaar: 
▪ 1A, 2S, 2T, 2Lo 
▪ Pirouettes en passen minimaal 

level Base, GOE 0 

▪ Trainingsprogramma 
minimaal 12 uur per 
week  

 
Het videomateriaal dient aan de volgende eisen te voldoen: 

- Een volledige vrije kür; dit kan de kür van afgelopen seizoen zijn of die van komend seizoen; 
- De genoemde technische elementen in het prestatieprofiel zijn opgenomen in de kür; 
- De opname van de kür mag niet bewerkt zijn, d.w.z. in één stuk opgenomen zonder knippen, 

plakken, editen.  
- Eventueel aanvullend materiaal van technische elementen; 
- Maximale duur van de video is 5 minuten; 
- Filmen in Landscape modus (horizontaal); 
- Gebruik zoom-functionaliteit om de rijder tijdens de hele kür goed in beeld te hebben, ook de 

voeten/schaatsen;  
- Tijdens de elementen de camera zo min mogelijk bewegen; 
- Vanaf de boarding filmen, niet op het ijs meerijden; 
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- Rijder of coach neemt datum en tijd op en laat deze aan begin van de 
video zien; 

- Resolutie minimaal 720p.; 
- MP4 formaat; 
- Duidelijk aangeven van naam, geboortedatum en categorie van de 

rijder. 
Het is uiteraard mogelijk meerdere video’s op te nemen en de beste (1!) in te sturen, maar de kür 
moet in één keer in zijn geheel zijn opgenomen en datum en tijd moeten in beeld zijn gebracht. 
 
Deadline en proces 
Van de sporters die in 2020-2021 een talentstatus hadden, ontvangt de selectiecommissie graag zo 
snel mogelijk maar uiterlijk 15 mei 2021 het videomateriaal (plus jaarplan en motivatie). Van sporters 
die nog geen status hadden maar hiervoor wel in aanmerking denken te komen ontvangt de 
selectiecommissie graag uiterlijk 1 juni 2021 de video met jaarplan en motivatie. Het materiaal dient 
verzonden te worden via WeTransfer naar sck@knsb.nl. Uiterlijk 31 mei 2021 maakt de 
selectiecommissie bekend van welke rijders die in 2020-2021 een talentstatus hadden de status 
verlengd wordt voor 2021-2022. Uiterlijk 15 juni 2021 maakt de SCK bekend welke overige rijders in 
2021-2022 een talentstatus krijgen. De selectiecommissie kan zich in dit proces laten bijstaan door 
derden. Het voldoen aan genoemd prestatieprofiel en programmaprofiel betekent niet dat een sporter 
automatisch een talentstatus krijgt dan wel geselecteerd wordt. Genoemde profielen zijn een richtlijn, 
de selectiecommissie kijkt ook naar andere factoren zoals de mate waarin de techniek ontwikkelbaar 
is met het oog op de toekomst. 
Op basis van het videomateriaal en overleg met coaches zullen de selecties voor komend seizoen 
worden samengesteld.  
 
Monitoring 
Indien de rijder graag feedback wenst op de ingestuurde kür in de vorm van monitoring, dan dient hij 
dat vooraf kenbaar te maken. Kosten hiervoor bedragen €25,-; hiervoor zal door de KNSB een Tikkie 
worden verstuurd. 
 
Bij vragen: sck@knsb.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de selectiecommissie kunstrijden, 
 
Karen Venhuizen 
Disciplinemanager kunstrijden KNSB 
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