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Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden 
Nieuwsbrief 3 | maart 2022 
 
Dit is de derde nieuwsbrief met informatie over het toekomstig Nationaal 
Trainingscentrum Kunstrijden (NTK). 
 
 
Wie wordt de head coach? 
Nog heel even geduld…. Komend weekend tekent de nieuwe head coach het contract tijdens de 
wereldbekerfinale in Heerenveen. Maandag vindt in Utrecht de persconferentie plaats, waarna via een 
persbericht bekend worden gemaakt wie de head coach is. 
 
Al sinds oktober is de intentie er om met deze coach in zee te gaan, maar door omstandigheden 
kunnen wij nu pas het contract tekenen en hiermee naar buiten treden. Wij hebben er het volste 
vertrouwen in dat we met deze coach een fantastisch trainingsprogramma kunnen neerzetten in 
Heerenveen, waar zowel Nederlandse sporters als in de toekomst ook internationale sporters zich tot 
echte topsporters kunnen ontwikkelen.  
 
 
 
Kennismaking met sporters 
In de week van 28 maart zal de nieuwe head coach een dag in Utrecht zijn om met de kandidaten 
voor het NTK en hun coaches kennis te maken, zowel op als buiten het ijs. Wij zullen dat koppelen 
aan een informatiebijeenkomst voor sporters, ouders en coaches waarin de opzet van het NTK-
programma verder zal worden toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover 
volgt op korte termijn.  
 
 
 

Aanmelden voor NTK 
De sporters die de kans krijgen deel te nemen aan het NTK ontvangen hierover apart bericht. Omdat 
voor velen de coach een belangrijke factor is in het nemen van de beslissing om wel of niet naar 
Heerenveen te komen, vragen we deze sporters ons uiterlijk 10 april te laten weten wat hun keuze is 
zodat zij de kennismakingsdag hierin kunnen meewegen. Uiteraard is het voor ons prettig om het 
eerder te weten indien mogelijk, om alvast zaken zoals huisvesting en school te kunnen regelen en 
met betrokken coaches in gesprek te gaan. Op uiterlijk 15 april zullen wij de definitieve selectie van de 
NTK bekendmaken.    
 
 

Programma NTK 
Samen met de head coach en de experts (strength&conditioning, voeding, mentaal, lifestyle) wordt het 
programma de komende weken verder ingevuld. Tijdens de Olympische Spelen hebben we weer 
kunnen zien hoe atletisch het kunstrijden over de afgelopen jaren is geworden. Een belangrijk 
aandachtspunt in het programma van het NTK zal daarom zijn dat we van onze sporters echte atleten 
maken. Dit sluit aan op de visie van de head coach en zal tevens uitwerking krijgen in het MJOP. 
Naast het fysieke deel zal zeker ook het mentale deel van topsport en presteren onderdeel zijn van 
het programma. Wij willen dit doen in een veilig (pedagogisch) sportklimaat waarin we streven naar 
duurzame sporters; presteren op senioren (18+) niveau voor de langere termijn.  
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Hoe ziet de tijdslijn eruit? 
 

• 14 maart  Bekendmaking bondscoach  

• 14 maart – 1 april  Uitwerking NTK-programma 

• N.t.b.  Kennismakingsdag en informatiebijeenkomst 

• 10 april  Uiterlijke keuzedatum NTK-sporters 

• 15 april  Bekendmaking van NTK-selectie seizoen 2022-2023 

• 15 april – 1 mei Ondertekenen sportersovereenkomst  

• 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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