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IN-, DOOR- EN UITSTROOM BELEID KNSB TALENT TEAMS SHORTTRACK  
VERSIE DECEMBER 2021 

 

Het doel van een KNSB Talent Team is het opleiden van talenten in hun eigen 

regio. Talenten die trainen bij een KNSB Talent Team worden ‘kansrijk’ geacht om in de toekomst in 

aanmerking te komen voor podiumplaatsen bij mondiale toernooien voor senioren. Via een KNSB Talent 

Team kan een talent zich verder ontwikkelen richting de (inter)nationale seniorentop, al dan niet via de 

Nationale trainingsselectie (NTS) van de KNSB (shorttrack) of een erkend Topteam (langebaan). 

De talentenprogramma’s voor het kunstrijden die geaccrediteerd zijn door de KNSB worden verenigingen 

talentontwikkeling (VTO’s) genoemd. Voor de VTO’s gelden dezelfde selectieprocedures als voor de KNSB 

Talent Team. 

 

WERKGEBIEDEN KNBS TALENT TEAMS 

Ieder KNSB Talent Team heeft een eigen ‘werkgebied’ zodat reistijden zoveel mogelijk beperkt kunnen 

worden en ieder KNSB Talent Team de focus legt op het ontwikkelen van talent in de eigen regio. Per 

discipline zijn aparte werkgebieden vastgesteld. Hieronder die van het shorttrack:  

 

SHORTTRACK 

• KNSB Talent Team Noord  Groningen, Friesland, Drenthe  

• KNSB Talent Team Midden-Oost: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel 

• KNSB Talent Team Zuidwest: Zuid-Holland 

• KNSB Talent Team Zuid:  Noord-Brabant, Zeeland – in oprichting 

 

TALENTIDENTIFICATIE 

Zowel de KNSB als de KNSB Talent Team -coaches observeren, testen en analyseren gedurende een 

seizoen verschillende sporters. Op grond van deze analyses en aan de hand van talentprofielen wordt 

bepaald of een sporter talent heeft en zodoende mogelijk geselecteerd kan worden voor een KNSB Talent 

Team. Bij het identificeren van talenten wordt naar meerdere kenmerken van een sporter gekeken en 

worden meerdere factoren meegewogen: 

• Prestatieniveau/ Positie op de ranglijst  

• Progressiecurve prestaties 

• Ontwikkelingspotentie van alle prestatiebepalende factoren 

• Technische vaardigheden  

• Fysieke mogelijkheden  

• Prestatiegedrag (mentaal)  

• Tactische vaardigheden 

• Kalenderleeftijd (feitelijke leeftijd volgens officiële kalender)  

• Biologische leeftijd (o.b.v. fysieke ontwikkeling sporter, vroeg of later rijp)  

• Trainingsleeftijd (aantal trainingsuren en -jaren en de intensiteit hiervan)  

• Relatieve leeftijd (afhankelijk van de peildatum is de sporter jong of ‘oud’ binnen betreffende 

categorie)  

• Bijdrage aan de totale RTC-selectie om een optimale lerende omgeving te creëren  

• Overige context van de rijder 

 

SELECTIECOMMISSIE 

De groep experts die de KNSB Talent Team-selecties vormen  

• KNSB Talent Team-coaches – Disciplinemanager ST – Hoofdcoach Talentontwikkeling  

• Technisch Directeur en Bondscoach maken een eindbesluit  
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UITGANGSPUNTEN  

AANTAL RIJDERS 

• 16 per coach 

• Rekening houdend met: 

o Verhouding dames/ heren  

o Fase waarin sporters zitten (verschillende categorieën/ ontwikkelfases)  

• Internationale rijders: in principe 1 per KNSB Talent Team, na akkoord van de Technisch Directeur. 

Maatwerk gewenst.  

 

INSTROOMLEEFTIJD 

• Vanaf B1 (afhankelijk van de context) 

• C2: 50/50% programma (KNSB Talent Team en vereniging/selecties)  

• Instroom onder C2: maatwerk programma  

 

INSTROOMMOMENT/ SELECTIEPROCES 

• 1x per jaar instromen, verder maatwerk 

• Medische keuring vooraf om gezondheid vast te stellen door de aangewezen sportarts per KNSB 

Talent Team-programma  

 

DUUR OVEREENKOMST  

Intentie: sporter opnemen om gehele opleiding te doorlopen  

 

TRANSITIES  

Indien zich de bijzondere situatie voordoet dat een geselecteerd talent zich wil aansluiten bij een ander 

KNSB Talent Team dan waar hij of zij voor geselecteerd is dan geldt het volgende proces. 

• Het talent informeert schriftelijk de KNSB Talent Team-coach van het KNSB Talent Team waarvoor 

het talent is geselecteerd, inclusief de onderliggende motivatie; 

• De KTT-coach informeert schriftelijk de selectiecommissie (KNSB) en het bestuur van betreffende 

KTT; 

• De KTT-coach bepaalt samen met de selectiecommissie en de coach van het KNSB Talent Team 

waarvoor de aanvraag is ingediend of een verzoek gehonoreerd wordt; 

• Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan het talent; 

• De KNSB stemt vervolgens af met externe partners en intern. 

N.B. Transities bij voorbaat niet wenselijk  

N.B. na de definitieve vaststelling van de selecties is het niet mogelijk om een aanvraag te 
doen voor een mogelijke transitie naar een ander KNSB Talent Team dan het KNSB Talent 
Team waar het betreffende talent voor geselecteerd is. 
 

UITSTROOM KNSB Talent Team 

Mocht de KNSB Talent Team-coach in samenspraak met de KNSB van mening zijn dat een sporter niet 

meer voldoet aan de minimale selectievoorwaarden dan zal een sporter niet meer geselecteerd worden 

voor een KNSB Talent Team-selectie. De sporter zal hierover worden geïnformeerd door de KNSB Talent 

Team-coach. Exitgesprekken vinden plaats op een vooraf afgesproken datum.  

 

OPVANG 

Senioren die uitstromen uit het NTS-programma zal in overleg met de selectiecommissie en de Technisch 

directeur kunnen worden toegevoegd aan het KNSB Talent Team. 

 

DOORSTROOM RICHTLIJN:  

Richtlijn: gemiddeld 1 rijder per seizoen van KNSB Talent Team naar NTS  

• KNSB Talent Team naar NTS: advies vanuit expertgroep over wie er “rijp” zijn. TD, BC en DM neemt 

besluit. 

• Hybride programma van NTS-rijders ook samen trainen met KNSB Talent Team. 
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