
KNSB – BERICHTEN KUNSTRIJDEN 

Bericht nummer: 22.020 
              27 september 2022 

Visiting coach ijsdansen 
 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m secretariaatSBK@knsb.nl   Pagina 1 van 1 

w KNSB.nl  

 

 
Zijn jullie ook gek van ijsdansen? En wil je meer leren over deze prachtige discipline van het 
kunstschaatsen? Schrijf je dan nu in en laat je inspireren door ISU coach Michael Webster!  
De ISU heeft de KNSB de mogelijkheid gegeven visiting coach Michael Webster in te zetten. Hij is beschikbaar 
gesteld door de ISU om het ijsdansen in Nederland een impuls te geven. Door Corona en de lockdowns is hier 
vertraging in gekomen maar we gaan hier graag mee aan de slag! 
 
Chelsea en Sherim 
Ons Nederlands ijsdanspaar Chelsea en Sherim, deelnemers aan het WK Kunstschaatsen 2021, is het eerste 
ijsdans koppel in Nederland dat sinds vele jaren weer op internationaal niveau deelneemt. Zij laten ons zien hoe 
mooi en leuk het ijsdansen is en wat je daar in kan bereiken. In Nederland zijn er momenteel weinig 
mogelijkheden en kennis om deze discipline te laten groeien. Chelsea en Sherim zijn hier, als voormalig solo 
schaatsers, pioniers en koplopers in. 
 
Een ISU visiting coach kan helpen een basis te leggen voor het ijsdansen in Nederland en samen met de 
Nederlandse coaches een aanzet geven in een mooi ijsdans programma voor het Nederlandse kunstschaatsen in 
de komende jaren.  
 
Voor wie?  
Voor coaches en hun schaatsers, ook als je nog geen ervaring hebt met ijsdansen ben je van harte welkom om 
deel te nemen! En uiteraard is het alleen een kennismaking en geen verplichting! 
 
Waarom?  
De doelstelling is kunstrij coaches in Nederland van tools voorzien waarmee zij makkelijker schaatsers ook de 
eerste beginselen van ijsdansen kunnen aanleren en hen op deze manier enthousiast te maken voor deze 
discipline.  
 
In plaats van per definitie de focus op solo schaatsen te hebben, zouden coaches door deze impuls ook beter 
kunnen kijken naar schaatsers en hen stimuleren in de richting van de ‘voor de schaatsers’ juiste discipline te 
bewegen.  
 
Tevens is het een eerste kennismaking voor schaatsers met ijsdansen.  
 
Daarnaast kan ijsdansen ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld schaatsvaardigheid waardoor sporters eerder 
kennismaken met deze discipline.  
 
Wanneer?  
Nader in te plannen en afhankelijk van interesse. 
 
Twijfel niet en schrijf je nu in! 

Email naar secretariaatSBK@knsb.nl onder vermelding Visiting coach ijsdansen KR 22.020 
Naam 
Vereniging 
Rol (Ben je schaatser of coach) 
 
Naar aanleiding van jullie inschrijving volgt er nadere informatie vanuit het Bondsbureau.  
 
Bedankt voor je inschrijving! Wij wensen jou een geweldig inspirerend en motiverend ijsdans traject! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Frerichs, 
Secretaris Sectie Kunstrijden KNSB 
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