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1. Wie zijn wij
 Mireille Mostaert

• Master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen – Sporttraining en 
Coaching

• Master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen – Sportmanagement

• Trainer A kunstschaatsen

• Lerarenopleiding

- Sporttechnische coördinatie en ondersteuning kunstschaatsen



1.Wie zijn wij?
Vera Huys

• Master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen – fysieke activiteit, fitheid & 
gezondheid

• Master Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen  in opleiding

• Trainer B skeeleren

- Sporttechnische coördinatie en ondersteuning snelschaatsen

      



2. Visie
Aanbod/ programma’s

Accommodatie
Kader

Schaatssport versterken door
• Aanbod  verruimen

• Accommodaties uitbreiden

• Kader bieden: opleidingen, 
samenwerkingen, 
professionaliseren



3. Wat willen 
wij doen?

Uitbouw 
breedtesport

a. Nieuwe   
leden 
aanwerven

1. Sportkampen 

2. Organisatie evenementen, activiteiten

3. Promotie: posters, flyers

4. Samenwerking met skeelerclubs

5. Shorttrack en kunstschaatsen laten 
samenwerken 

6. Naast competitie ook meer recreatie 
wedstrijden

 7.Samenwerking tussen clubs en scholen

Algemeen: 



3. Wat willen 
wij doen?

3.1 Uitbouw 
breedtesport

a. Nieuwe 
leden 
aanwerven

 1. Hulp bieden aan clubs om sportkampen te 
organiseren: trainers zoeken, contact met 
sportkamporganisaties,

 2. Vriendjesdag organiseren in club, wintersportdag, 
start 2 skate initiaties, initiaties tijdens kerstmarkten

 3. Posters/ flyers maken voor je club, wedstrijd, 
evenementen, tijdens kerstmarkten reclame maken voor 
clubs

 4. Skeelerclubs contacteren om trainingen in de zomer 
mee te volgen

 5. Meeting snelschaats- en kunstschaatsclubs om 
overeenkomstige vaardigheden te definiëren. Integratie 
initiatie tijdens clubgebeuren kunstschaatsen

 6. In pauze shorttrack wedstrijd recreanten laten rijden, 
Kristal Cup, recreantenwedstrijden kunstschaatsen,…

 7. Scholen in de buurt faciliteren om als sportdag te 
komen schaatsen en zorgen voor promo van club. 

Concreet: 



3. Wat willen 
wij doen?

Uitbouw 
breedtesport

b. Kwaliteit 
verhogen

1. Betere accommodaties

2. Gediplomeerde trainers

3. Werken volgens principes 
LTAD

4. Beleidsplanning en 
dataverzameling

Algemeen: 



3. Wat willen 
wij doen?

Uitbouw 
breedtesport

b. Kwaliteit 
verhogen

 1. Inzetten op subsidie aanvragen bij Sport 
Vlaanderen ter ondersteuning: vergroten 
trainingsmogelijkheden op het ijs. Meer 
matten aanschaffen. Sensibiliseren voor 
off-ice trainingen en faciliteiten en het 
organiseren van ondersteunende workshops 
en opleidingsdagen. 

 2. Opleidingen voor trainers voorzien: 
Shorttrack trainer B op komst. 
Trainerscursussen bundelen met shorttrack. 
Voldoende trainerscursussen organiseren in 
samenspraak met clubs.

Concreet:



3. Wat willen 
wij doen?

Uitbouw 
breedtesport

b. Kwaliteit 
verhogen

3. Principes LTAD

Doorlopen van verschillende fases tot de top

Fundament / leren schaatsen

◦ Vroege diversificatie: start brede basis van allerlei 
sporten -> later specialiseren tot één discipline. 

◦ Skillpaspoort ontwikkelen

Leren trainen / train trainen / trainen om te 
presteren / trainen voor de top

◦ Vaardigheden (uithouding, kracht, snelheid, 
coördinatie en lenigheid) kunnen het best 
ontwikkeld worden binnen bepaalde periodes.

Toekomst:

◦ Uitwerken talent testdagen

◦ Integreren competitiesysteem in model



3. Wat willen 
wij doen?

Uitbouw 
breedtesport

b. Kwaliteit 
verhogen

4. Beleidsplannen uitschrijven om geld van  Sport 
Vlaanderen te ontvangen
Dataverzameling: bevragingen, open 
communicatie met clubs, trainers en schaatsers



4. Takenverdeling



5. Vragen? 
Interesse? 
Ideeën?

 Contacteer ons:

✔ Mireille Mostaert kunstschaatsen

Contact: mireille.mostaert@vlsu.be 

✔ Vera Huys snelschaatsen

Contact:  vera.huys@vlsu.be

Concrete uitwerking van voorstellen vind je 
binnenkort terug op website en in jullie 
mailbox.

mailto:mireille.mostaert@vlsu.be
mailto:vera.huys@vlsu.be

