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Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden 
Nieuwsbrief 1 | juli 2021 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief met informatie over het toekomstig Nationaal 
Trainingscentrum Kunstrijden (NTK). 
 
Waarom deze nieuwsbrief? 
Het doel van deze nieuwsbrief is de gehele kunstrij-community te informeren wat er al is gedaan en de 
komende tijd gaat gebeuren rondom het NTK en alle andere ontwikkelingen in het topsportlandschap 
van het kunstrijden. We willen deze nieuwsbrief ongeveer 1x per twee maanden uitgeven, of ook 
tussendoor, als er belangrijk nieuws te melden is.  
 
 
Waarom een Nationaal Trainingscentrum? 
Het NTK is de logische vervolgstap naar een meer professionele trainingsomgeving en begeleiding 
voor onze nationale toppers in het kunstrijden. Dit betekent niet alleen optimale ijsfaciliteiten, maar 
vooral ook een compleet off-ice programma, huisvesting, (para)medische begeleiding, begeleiding van 
voedingsdeskundigen en onderwijs.   
 
 

Waarom in Heerenveen? 
In Heerenveen hebben we als Bond al deze faciliteiten die we nodig hebben voor zo’n professionele 
omgeving al ingericht voor de secties Langebaan en Shorttrack. Het is voor onze toppers inspirerend 
om samen met andere disciplines te wonen en te trainen. Dit versterkt de interne band van topsporters 
binnen de KNSB!  
 
 

Zijn er ook internationale mogelijkheden in Heerenveen? 
Zeker! De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft Heerenveen als “Center of Excellence” benoemd 
voor Langebaan en Shorttrack. Onze ambitie is om internationale trainingskampen naar Heerenveen 
te halen en op termijn ook voor kunstrijden naar zo’n Center of Excellence te groeien.  
 
 

Wat is er tot nu toe gedaan? 

• We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de academy van Javier Fernandez, 
meervoudig wereldkampioen en Olympisch bronzenmedaillewinnaar 2018. Javier heeft zelf een 
schaatsschool en brengt een uitgebreid internationaal netwerk aan top-coaches mee.  

• Op 29 en 30 juni heeft een selecte groep sporters in Heerenveen kennisgemaakt met de 
trainingsomgeving, met diverse topatleten en off-ice coaches. Dit was een inspirerende ervaring 
voor onze kunstrijders! Voor indrukken, zie de Video.  

 
 

Wordt Javier Fernandez de bondscoach? 
Nee, Javier wordt niet de bondscoach, of head coach, zoals we liever zeggen. Naar deze head coach 
zijn we hard op zoek!  
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Wat betekent dit voor de VTO’s?  
Het NTK wordt niet een op zichzelf staand iets, maar we willen nadrukkelijk een samenwerking op 
gang brengen tussen NTK en de VTO’s. Denk hierbij aan het af en toe uitnodigen van VTO-rijders en 
coaches, gemeenschappelijke clinics en trainingskampen en het uitbouwen van één 
gemeenschappelijke leerlijn, die we ontlenen aan ons meerjaren opleidingsplan (MJOP), wat weer een 
afgeleide is van het succesvolle ontwikkelingsmodel in Canada. Dit Meerjarenopleidingsprogramma 
gaan we verder uitwerken en van gerichte oefeningen voorzien samen met Javier en de head coach.  
En nu we het toch over VTO’s hebben, we gaan uitbreiden naar twee nieuwe VTO’s in de regio Noord-
Holland/Utrecht en de regio Noord/Oost. Jeroen Prins en Nikki Davison gaan zich de komende tijd 
vooral bezighouden met de versterking en uitbouw van de VTO’s. Dus alle vragen hierover kunnen 
aan hen gesteld worden.   
 
 

Hoe zit het met mijn eigen coach? 
We zoeken nadrukkelijk samenwerking tussen het NTK en je eigen coach! Zo is het niet ondenkbaar 
dat je eigen coach je gewoon begeleidt tijdens (inter)nationale wedstrijden. 
 

 

Wat zijn de volgende stappen?  
In de komende maanden gaan we het programma verder uitrollen en bekend maken, de head coach 
aanstellen, het team van experts vormgeven en de voorlopige selectie minimaal nog één keer 
uitnodigen voor een aantal trainingsdagen (waarschijnlijk in september).  
 
 
 

Wat is de tijdslijn van deze stappen? 
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 
 

 
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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