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Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden 
Nieuwsbrief 2 | september 2021 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief met informatie over het toekomstig Nationaal 
Trainingscentrum Kunstrijden (NTK). 
 
 
Wie wordt de head coach? 
We hebben een vacature opengesteld en de vacaturetekst zowel nationaal als internationaal 
verspreid. De komende weken voeren we gesprekken met mogelijke kandidaten. We vinden het 
vooral belangrijk dat deze coach openstaat voor samenwerking en dat hij of zij zowel voor de sporters 
als de coaches een echte aanwinst is voor het Nederlandse kunstrijden.  
 
 
Trainingsdagen september 
Van 27 tot en met 29 september organiseren we trainingsdagen in Heerenveen voor de voorlopige 
selectie. Javier Fernandez zal deze dagen onze hoofdcoach zijn, maandags zal ook Maurizio 
Margaglio training verzorgen. Naast ijstraining gaan we ook veel off-ice aan de slag, zowel met Javier 
als experts vanuit Topsport Noord. Naast de fysieke trainingen is er op maandag- en dinsdagavond 
een workshop. Maandagavond komt de Dopingautoriteit langs voor een sessie. Ter voorbereiding 
hierop maken alle uitgenodigde sporters twee e-learning modules.  
 
Lijkt het je leuk ook de e-learningmodules van de Dopingautoriteit te doen? Maak dan een account 
aan op het platform van de Dopingautoriteit: https://www.dopingautoriteit.nl/elearning, kies als bond 
KNSB en start met de e-learning! Na afloop ontvang je een certificaat.  
 
 
Is het NTK alleen voor paarrijden en ijsdansen? 
In eerste instantie focussen we op het programma van het solorijden. Dat gaat zeker van start in mei 
2022. Daarnaast doen we ons best voor het paarrijden en ijsdansen maatwerk te faciliteren binnen het 
NTK. Het doel is uiteindelijk een internationale setting te creëren voor deze twee disciplines, een 
programma waarin zowel Nederlandse als internationale sporters optimaal kunnen ontwikkelen. Met 
alle disciplines samen hopen we uiteindelijk tot ISU Center of Excellence uit te groeien.  
 
 
Hoe gaat het met de ontwikkelingen de nieuwe VTO’s? 
In de regio Noord-Holland zijn de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd, zowel met de 
besturen van de verenigingen als met de coaches. In eerste instantie wordt ingezet op het vinden van 
samenwerking in de off-ice training en in de ondersteunende omgeving zoals voedingsbegeleiding, 
prestatiegedrag en dergelijke.   
 
In regio Noord willen we graag op korte termijn de eerste verkennende gesprekken voor 
samenwerking opstarten. In regio Oost heeft een aantal verenigingen zelf het initiatief genomen om 
met elkaar te kijken naar het beter faciliteren van talenten voor de toekomst, dit juichen we van harte 
toe en zullen we ondersteunen waar mogelijk. 
 
 
Wat zijn de volgende stappen? 
Naast de zoektocht naar de head coach en de trainingsdagen, gaan we binnenkort ook langs bij alle 
rijders uit de voorlopige selectie om met hen te spreken over en eventuele overgang naar Heerenveen 
per seizoen 2022-2023. Ook met de coaches van deze sporters gaan we graag in gesprek om een 
goede samenwerking tot stand te brengen om zo uiteindelijk het beste programma voor ieder 
individuele sporter vorm te geven. 
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Hoe ziet de tijdslijn er ook alweer uit? 
Het tijdspad van de vervolgstappen staat niet in steen gegraveerd, maar ziet er ongeveer als volgt uit:  
• 1 aug – 1 nov Individuele gesprekken bij sporters voorlopige selectie thuis  
• 1 aug – 1 nov  Mogelijkheid tot gesprek met de coach  
• september  Trainingsdagen Heerenveen 
• 1 nov – 10 dec Periode van uitwerking, vragen en uiteindelijke keuze 
• 17 december Bekendmaking van NTK selectie seizoen 2022-2023 
• 27-29 december Meerdaagse stage met definitieve NTK selectie  
• 1 maart   Ondertekenen sportersovereenkomst 
• 1 mei  Start programma 

 
 
Procedures voor deelname aan internationale wedstrijden en kampioenschappen 
• De selectienormen voor seizoen 2021-2022 zijn gepubliceerd op 

https://knsb.nl/kunstrijden/topsportkunstrijden/procedures/. In dit document vind je de 
selectieprocedures voor onder andere EK, WK, Junioren WK, EYOF, en uitzendingen vanuit de 
KNSB. 

• Op deze zelfde pagina staat ook de Interne selectieprocedure voor de Olympische Spelen van 
2022. Indien meerdere rijders/paren hebben voldaan aan de nationale prestatie-eis van NOC*NSF 
is deze procedure bepalend voor de afvaardiging naar de Spelen. 

• Voor ISU-wedstrijden die niet onder uitzending van de KNSB vallen is er de procedure Ópen 
inschrijving. Lees dit document goed als je naar een ISU-wedstrijd wilt, want deadlines zijn strikt!  
 

 
Waar kan ik terecht voor vragen? 
Wil je meer weten, heb je suggesties, vragen, opmerkingen? Stel ze!  
Karen (k.venhuizen@knsb.nl), Nikki (n.davison@knsb.nl), Jeroen (j.prins@knsb.nl) en Ivo 
(i.kerstholt@knsb.nl) zitten er klaar voor. 
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