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Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden 
Nieuwsbrief 4 | 25 april 2022 
 
Dit is de vierde nieuwsbrief met informatie over het toekomstig Nationaal 
Trainingscentrum Kunstrijden (NTK). 
 
 
Succesvolle kennismaking met de nieuwe head coach Aljona Savchenko 
Na de bekendmaking dat Aljona Savchenko de nieuwe head coach kunstrijden wordt, hebben we een 
succesvolle inductieweek in Utrecht met haar beleefd waaraan 10 geselecteerde rijders hebben 
deelgenomen. Aljona heeft zowel op het ijs als off-ice met de rijders gewerkt.  
 
 
Gesprekken met sporters en ouders 
In de maand april hebben we intensief overleg gevoerd met potentiële sporters en hun ouders om zo 
goed mogelijk te informeren over een mogelijke deelname aan het NTK. Wat gaat dit in de praktijk 
betekenen? Past het NTK in de persoonlijke situatie van de sporter? Na de gesprekken hebben 
meerdere rijders inmiddels aangegeven de switch naar het NTK te willen gaan maken!  
 
 
Gesprekken met coaches 
Ook met desbetreffende coaches zijn wij in contact en staan enkele gesprekken inmiddels gepland. 
Mocht er behoefte zijn om met Aljona te spreken dan kan dit worden georganiseerd via Nikki Davison. 
 
 

Start NTK 
Per 1 augustus gaat het full-time NTK programma in Heerenveen van start. De periode tot 1 augustus 
gebruiken we om het programma op te starten en alle facilitaire zaken te regelen. 
 
Tevens zijn de voorbereidingen voor de officiële (feestelijke!) opening van het NTK in volle gang. Een 
save-the-date voor betrokkenen volgt later. 
 
 
Trainingsweken in mei t/m juli in Utrecht 
Om de periode tot 1 augustus te overbruggen heeft de KNSB van mei t/m juli ijs in Utrecht 
georganiseerd. Vanaf 9 mei gaat Aljona van maandag t/m vrijdag aan de slag, met dagelijks 2 
ijstrainingen en daarom heen wordt off-ice georganiseerd. Deze trainingen worden georganiseerd voor 
NTK sporters. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt bepaald vanaf/op welke momenten hierbij 
kan worden aangesloten. 
 
Tevens stellen wij deze trainingen open voor sporters die niet gaan deelnemen in het full-time NTK 
programma maar wel graag aangesloten willen blijven. Indien er interesse is om een (aantal) 
trainingen te volgen dan kan je dit kenbaar maken bij Nikki Davison (n.davison@knsb.nl). 
Ook coaches zijn uiteraard welkom om te komen kijken. 
 
 
Wat zijn de volgende stappen? 
De komende maanden werken we de opzet van het NTK verder in detail uit en zullen dit met jullie 
delen. Hierin wordt meer duidelijk over het programma in detail, de spelregels, de tarieven van het 
basisprogramma en de “extra’s” die mogelijk zijn zowel voor Nederlandse rijders als voor buitenlandse 
gastrijders (want de belangstelling voor het NTK strekt zich uit tot ver buiten onze landsgrenzen!). 
Tevens komen wij op korte termijn terug op vragen die zijn gesteld in de gesprekken. 
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Van potentiële sporters vragen we om uiterlijk 6 mei een definitief besluit te 
nemen over deelname aan het full-time NTK programma voor komend 
seizoen. 
 
 
Hoe ziet de tijdslijn eruit? 

• Medio mei  Bekendmaking van NTK selectie seizoen 2022-2023 

• 9 mei – 22 juli Trainingsweken in Utrecht 

• Mei – juli  Organiseren facilitaire zaken (huisvesting, onderwijs, ect.) 

• N.t.b.   Officiële opening NTK 

• Augustus  Officiële start NTK in Heerenveen 
 

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