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STRUCTUUR EN ALGEMENE WERKING 

1. BELEIDSPLAN 
 

Sinds 1 juli 2019 is de fusie van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond en de Vlaamse 

Snelschaatsbond met de Vlaamse Schaatsunie (VLSU) als resultaat een feit. 

Niettegenstaande de aanzienlijke verschillen tussen de beide bonden en sporttakken, 

werden ook sterke overeenkomsten gevonden en een gezamenlijke visie vastgelegd. Deze 

visie en strategische keuze stemt overeen met het overkoepelend orgaan ISU (International 

Skating Union).Tegelijkertijd hebben beide sporttakken uiteraard ook heel eigen sporttak 

specifieke uitdagingen.  

Onder impuls van het nieuwe, gezamenlijke bestuur voor deze nieuwe unie, door de leden-

clubs bekrachtigd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juli 2019,  wordt jaarlijks 

werk gemaakt van nieuwe erkennings- en subsidieaanvragen. Tijdens 2020 werd gestreefd 

naar het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen en de beleidsfocus topsport 

vooropgesteld in 2020. Veel aandacht is ook gekropen in het opstellen en aanvragen van 

het beleidsplan 2021-2024, beleidsfocus jeugdsportfonds en topsport. Deze bieden een 

strategisch kader voor een duurzame uitbouw van de Vlaamse Schaatsunie en als 

draaiboek voor het bestuur van de VLSU om de huidige werking in goede banen te leiden. 
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1.1. MISSIE 

De Vlaamse Schaatsunie heeft als missie in het Vlaamse land de leiding te nemen en de 

uitbreiding te bevorderen van de schaatssport in zijn geheel, en alle kunstschaats- en 

snelschaatsdisciplines in het bijzonder. De vereniging streeft daarbij naar toegankelijkheid 

en groei van de schaatsfamilie waar ieder lid zich optimaal kan ontplooien. De vereniging 

streeft niet alleen kwantiteit na maar ook kwaliteit door de Vlaamse schaatssport  te 

professionaliseren. 

Door de fusie wil de VLSU de samenwerking met en tussen de nationale federaties KBKF 

(Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie) en KBSF (Koninklijke Belgische 

Snelschaatsfederatie) bevorderen en voor de schaatsers een sterkere gesprekspartner 

worden ten aanzien van officiële instanties en ijsbanen. De fusie moet ook leiden tot een 

efficiënter bestuur door het benutten van elkaars sterktes alsook de opportuniteiten door de 

schaalvergroting.  

Het Bestuur van de VLSU zal in de uitwerking van voormelde doelstellingen zich steeds 

laten leiden door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. 

Naast optimale transparantie en democratische besluitvorming zal bijzondere aandacht 

worden besteed aan ethiek, gelijke kansen en diversiteit bij de aangesloten clubs en in de 

vereniging zelf. 

 

Figuur 1: Visuele voorstelling van de missie van de Vlaamse Schaatsunie 
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1.2. VISIE 

De VLSU wil in de ogen van de clubs, organisatoren, trainers/lesgevers, vrijwilligers, 

ijsbanen en buitenwereld gekend staan voor volgende waarden: toegankelijkheid, groei, 

kwaliteit, professionaliseren, samenwerking, communicatie, transparantie. 

 

De VLSU wil inzetten op drie domeinen die samen moeten meehelpen bij het versterken 

van de schaatssport. 

 

Figuur 2: Visie VLSU 

 

AANBOD / PROGRAMMA’S 

De VLSU wil zowel een ruim recreatief aanbod als een professioneel competitief aanbod 

brengen voor zowel jeugd als volwassenen. Dit gaande van een 'Skills attest' tot 

competities, promotionele activiteiten, stages,.... Op zowel het recreatieve en 

breedtesport aanbod als het aanbod topsport wordt in volgende delen dieper ingegaan. 

KADER 

Ter versterking van de programma’s worden de kaders binnen het schaatsen versterkt. 

Enerzijds zal dit gebeuren door de coaches van de verschillende (individuele) 

programma’s en disciplines bij elkaar te brengen, anderzijds zal er op talentidentificatie 

niveau en op clubniveau worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het kader. Via een 

ontwikkelingsplan wil de VLSU alle betrokkenen binnen het kunst- en snelschaatsen 

inzicht geven in de opleidingsweg van jonge sporter tot topsporter/wereldtopper of 

levenslange sportbeoefenaar (visuele ondersteuning). De opleidingsvisie steunt op de 6 

verschillende fases uit het Long Term Athlete Development Model (LTAD model1).  

 

1 Balyi, I., Way, R., & Higgs, C. (2013). Long-term athlete development. Human Kinetics. 

     

Aanbod/ 
programma’s 

Accommodatie 

 

Kader 

https://www.youtube.com/watch?v=VfgmIEBZG3A
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ACCOMMODATIE  

De VLSU is er van overtuigd dat het hebben van minstens één professionele ijsbaan in 

Vlaanderen noodzakelijk is voor de groei en verdere uitbouw van alle schaats- en 

ijssporten en mogelijk ook voor andere sporten. Een ijsbaancomplex bestaande uit een 

400 meter ijsbaan die voldoet aan de eisen van de ISU en een middenterrein met twee 

30 x 60 meter ijsbanen die voldoen aan de eisen van IIHF, ISU en eventueel andere 

bonden zou hiervoor minimaal zijn. 

Daarnaast zijn voor topsport- en talentontwikkeling krachthonken, fitness en off-ice 

ruimtes, studiefaciliteiten en eventueel huisvesting een voorwaarde die de kansen om 

medailles te halen vergroten. Om in dergelijk complex internationale wedstrijden te 

kunnen organiseren, is het verder ook onontbeerlijk om voldoende tribunes (zitplaatsen) 

te voorzien, alsook de nodige technische voorzieningen voor de jurypanels.    

Daarnaast blijft het aanbod van recreatieve ijspistes en ijsuren een belangrijk aspect (zie 

verder). De VLSU wil daarbij ook meer inzetten op het uitbreiden van off-ice faciliteiten. 

1.3. BELEIDSUITDAGINGEN 

In het beleidsplan 2021 werden 9 strategische doelstellingen opgenomen:  

1) Recreatieve schaatsfamilie doen groeien 

2) Competitiewerking ondersteunen 

3) Versterken van het opleidingsaanbod 

4) Clubs ondersteunen en begeleiden 

5) Gezond en ethisch sporten beleid uitwerken en hanteren 

6) Uitbouw van goed bestuur 

7) Onze sporttakken promoten 

8) Financieel ondersteunen van de clubs via het jeugdsportfonds 

9) Topsport 

De reeds uitgevoerde operationele doelstellingen en acties in functie van deze uitdagingen 

worden verder toegelicht in dit jaarverslag en luik II. 
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2. STRUCTUUR 

2.1. ORGANIGRAM   

 

Figuur 3: Organigram VLSU 

Gaby 
Deckmyn 
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• ISU 

De International Skating Union (ISU) is een internationale sportfederatie die erkend is 

door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Zowel sporten zoals kunstschaatsen 

en snelschaatsen zijn hierbinnen opgenomen. Bij de ISU zijn een aantal nationale 

verenigingen die ISU-leden hebben aangesloten, waaronder de KBKF en de KBSF.  

 

• KBKF 

De Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie (KBKF) overkoepelt alle 

kunstschaatsdisciplines op nationaal niveau. Zowel de VLSU als de Fédération 

Francophone de Patinage Artistique (FFPA) zijn aangesloten bij de KBKF. De KBKF 

wordt als dusdanig door buitenlandse en internationale bonden erkend als 

vertegenwoordiger van het kunstschaatsen in België.   

 

• KBSF 

De Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) overkoepelt het 

langebaanschaatsen en het shorttrackschaatsen op nationaal niveau. Zowel de VLSU 

als de Fédération Francophone de Patinage (op dit ogenblik niet meer actief) zijn 

aangesloten bij de KBSF. De KBSF wordt als dusdanig door buitenlandse en 

internationale bonden erkend als vertegenwoordiger van het snelschaatsen in België.  

 

• VSLU 
De Vlaamse Schaatsunie, afgekort VLSU, is de nieuwe, overkoepelende sportfederatie 

voor alle Vlaamse kunstschaats- en snelschaatsclubs. De VLSU ontstond op 1 juli 2019 

door de fusie van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond (VKSB) en de Vlaamse 

Snelschaatsbond (VSB), met VKSB als overnemende vereniging. 

 

• Clubs 

Bij de start van het seizoen 2019-2020 groepeert de Vlaamse Schaatsunie 14 Vlaamse 

kunstschaatsclubs2, en 8 snelschaatsclubs (6 shorttrack en 2 lange baan). De 

aangesloten clubs zijn actief op privé-ijsbanen, op ijsbanen beheerd door Sport 

Vlaanderen, en één ijsbaan beheerd door de Stad Antwerpen. Noch de aangesloten 

clubs, noch de VLSU zelf, zijn eigenaar van schaatssportfaciliteiten. 

 

2 Sinds 2020 is de kunstschaatsclub SPURS Kortrijk aangesloten (goedgekeurd tijdens de AV 
26/7/2021).  
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• Leden 

De unie telde op datum van 31 mei 2020 1892 leden en op 31 december 2020 2021 

leden (waarvan 520 competitieve leden). Deze zijn actief binnen het kunstschaatsen 

en/of snelschaatsen. Het kunstschaatsen is een overkoepelende term voor 

verschillende ijsschaatsdisciplines zoals solorijden, ijsdansen, paarrijden en synchro 

schaatsen. Het snelschaatsen omvat zowel de shorttrack als lange baan discipline.     

2.2. SAMENSTELLING EN WERKING 

2.2.1. RAAD VAN BESTUUR 

Het Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging en is samengesteld uit verkozen 

vrijwilligers, voorgedragen door de aangesloten clubs. Het Bestuur is paritair samengesteld 

met drie bestuursleden uit zowel de sporttak kunstschaatsen als de sporttak snelschaatsen.  

 

Het Bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen met betrekking tot de goede werking van 

de vereniging en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 

 

Tabel 1: Overzicht leden bestuur VLSU 

Functie Naam Discipline Contact 

Voorzitter Jurgen Schroyen Kunstschaatsen jurgen.schroyen@vlsu.be 

Ondervoorzitter Gaby Deckmyn  Snelschaatsen gaby.deckmyn@vlsu.be 

Secretaris-generaal Maria Bouwens Kunstschaatsen maria.bouwens@vlsu.be 

Penningmeester Ludo Daemen Kunstschaatsen ludo.daemen@vlsu.be 

Bestuurslid Corné Lepoeter  Snelschaatsen corne.lepoeter@vlsu.be 

Bestuurslid Gunter Werner  Snelschaatsen gunter.werner@vlsu.be 

Adviserend orgaan Naam Discipline Contact 

Topsport directeur Jeroen Straathof 
Kunst en 

snelschaatsen 
jeroen.straathof@vlsu.be 

Sporttechnisch 

coördinator 
Mireille Mostaert Kunstschaatsen mireille.mostaert@vlsu.be 

Sporttechnisch 

coördinator 
Annelies Dom3 Snelschaatsen annelies.dom@vlsu.be 

 

 

3 Annelies Dom nam in juli 2021 de functie over van Vera Huys (onze voormalige sporttechnische coördinator). 
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ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering houdt toezicht op de werking van de vereniging. Zij geeft 

goedkeuring met betrekking tot het gevoerde beleid, de rekeningen, de begroting, en geeft 

uitvoering aan alle taken die haar door de wet worden toegewezen. Zij is samengesteld uit 

de vertegenwoordigers van de aangesloten clubs. 

 

REPRESENTATIEVE RAAD   

Ook de Representatieve Raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

aangesloten clubs. De clubafgevaardigden die deelnemen aan de vergaderingen worden 

vooraf opgegeven. In functie van de agenda kunnen clubs andere personen afvaardigen. 

De Representatieve Raden hebben een adviserende functie en vormen het 

communicatiekanaal tussen de clubs en het Bestuur. 

2.2.2. COMMISSIES 

SPORTTAKCOMMISSIES   

Zowel voor het kunstschaatsen als het snelschaatsen stelt de vereniging een 

Sporttakcommissie samen. Deze commissies staan in voor de praktische organisatie van 

de activiteiten van de betreffende disciplines en dit binnen de deelbegroting die hen wordt 

toegekend. De commissies werken nauw samen met en leggen verantwoording af aan het 

Bestuur. 

 

DISCIPLINAIRE COMMISSIE 

De Disciplinaire Commissie houdt toezicht op het naleven van alle door de vereniging 

uitgevaardigde reglementeringen en besluiten en spreekt zich uit over sancties bij 

overtredingen hierop (wordt ook toegelicht op de website). In dit kader kan zij de 

medewerking vragen van de aangesloten clubs en/of toegetreden leden en iedereen horen 

die zij daartoe nuttig acht. 

 

GESCHILLENCOMMISSIE 

De Geschillencommissie is bevoegd voor alle betwistingen tussen clubs aangesloten bij de 

vereniging, en tussen aangesloten clubs en hun leden (o.a. transfergeschillen) (wordt ook 

toegelicht op de website). De partijen die een beroep doen op de geschillencommissie 

erkennen daarbij de bevoegdheid van de commissie om tot een uitspraak te komen via 

arbitrage. In dit kader kan zij de medewerking vragen van de aangesloten clubs en/of 
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toegetreden leden (o.a. inzage vragen in geschriften en boekhoudingstukken) en iedereen 

horen die zij daartoe nuttig acht. 

 

COMMISSIE GEZOND EN ETHISCH SPORTEN (CGES) – AANSPREEKPUNT 

INTEGRITEIT (API) 

De Commissie Gezond en Ethisch Sporten is een onafhankelijk adviesorgaan dat zowel 

aan de vereniging, de leden-clubs, als aan de toegetreden leden advies verleent omtrent 

problemen en vragen rond ethisch sporten (wordt ook toegelicht op de website). Op basis 

van de problemen die worden gesignaleerd, kunnen richtlijnen gegeven worden aan de 

vereniging omtrent het te voeren beleid inzake ethisch sporten. 

De commissie staat zo in voor het vormgeven, uitvoeren en opvolgen van een gezond 

sporten beleid van de vereniging, en dit zowel op niveau van de vereniging als op niveau 

van de clubs en de sporters. 

De commissie komt minstens tweemaal per jaar samen en geeft advies over, onder meer, 

volgende thema’s : 

• Medische geschiktheid 

• Blessurepreventie 

• Actuele medische vragen 

• Leeftijdsgrenzen 

• Analyse medische structuren 

• Ethische code 

• Grensoverschrijdend gedrag 

• Dopingcode 

Tijdens 2021 kwam het adviesorgaan gezond en ethisch sporten samen op 30/08/2021 om 

de interne opdrachten verder uit te werken. De vergadering in mei is geannuleerd wegens 

COVID-19. 

 

De API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, coaches of 

clubbestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht 

over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit indien zij 

geen oplossingen kunnen vinden binnen hun club. De API van de VLSU is ook de 

contactpersoon met ICES en eventuele API’s op clubniveau. De API draagt er mee zorg 
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voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Marij Timmerman en Gerda Vandezande zijn vanuit de 

VLSU aangesteld als API voor respectievelijk het 

snelschaatsen en ijsschaatsen. Vanaf september nam 

Gerda Vandezande de plaats in van Jan Dierick4 als VLSU 

API. Zij zijn contacteerbaar via volgende e-mailadressen: 

marij.timmerman@vlsu.be, gerda.vandezande@vlsu.be en api@vlsu.be.  

In 2021 stegen de club API’s. Er zijn 22 clubs, waarvan 11 clubs een clubAPI hebben 

aangesteld (in 2020 waren dit slechts 8 clubs). 

 

TOPSPORT COMMISSIE 

Als één van de voorwaarde van een topsport federatie is de inrichting van een Topsport 

Commissie. Deze is in mei 2019 De Topsport Commissie is adviesorgaan, die onder 

aanvoering van de Topsport directeur de meerjarige topsportbeleidsplannen en 

ontwikkelprogramma’s  toetst. Ook heeft de commissie een belangrijke rol in het vaststellen 

van de selectiecriteria voor deelname aan (internationale) wedstrijden. Dit zal betekenen 

dat dit in nauw overleg zal moeten plaatsvinden met (afgevaardigden vanuit) de  

selectiecommissies van KBKF en KBSF. Onderstaand schema geeft duiding over de 

werkwijze van de topsport Commissie.  

 

4 Jan Dierick heeft in 2021 besloten om zich terug te trekken uit de Sporttakcommissie 
Kunstschaatsen en als API. 
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De Topsport Commissie zal zorgvuldig, ter voorbereiding door de topsport directeur, de 

voorstellen voorbereiden en als voorstel aan de Raad van Bestuur van de VLSU voorleggen. 

Wanneer de Raad van Bestuur van de VLSU akkoord gaan zal het worden gestuurd aan de 

Raad van Besturen van de KBSF en KBKF.  

In de zomer 2020 zijn de algemene uitgangspunten en selectiecriteria deelname voor de 

Olympische Spelen, op voorstel van de selectiecommissie van de desbetreffende 

disciplines met inspraak van coaches, besproken door de Commissie Topsport en als 

voorstel bij de Raad van Besturen van de KBKF en KBSF vastgesteld, waarna het BOIC 

deze heeft overgenomen en vastgesteld.  

De werking  van de Topsport Commissie zal in meer en meer binnen de structuur van de 

topsport worden ingebed om zodanig alle topsport en ontwikkelprogramma’s op juiste wijze 

te toetsen en monitoren. 

Samenstelling van de topsport is als volgt :  

Samenstelling Topsport Commissie 

Naam Hoedanigheid Vertegenwoordiging 

Wim De Deyne               ISU Technical Comité Snelschaatsen 

Vera Vandecavaye         ISU Technical Specialist Kunstschaatsen 

Corne Lepoeter Afgevaardigde bestuur VLSU Snelschaatsen  

Jeroen Straathof Voorzitter topsportcommissie Technisch Directeur Topsport 

Figuur 4: Werkwijze topsportcommissie 
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Kevin Van Der Perren Atleet vertegenwoordiger Kunstschaatsen 

 

TOPSPORT DIRECTEUR 

De Topsport Directeur (Jeroen Straathof) is verantwoordelijk voor de 

identificatie van talentvolle jongeren, de opvolging van de erkende 

topsportatleten en topsportbudgetten, de toepassing van de 

selectieprocedures voor internationale wedstrijden. Hiervoor werkt de 

Directeur Topsport nauw samen met het Bestuur, de 

topsportcommissie, de verschillende Sporttakcommissies, de 

nationale federaties KBKF en KBSF, Sport Vlaanderen en daarmee 

ook de Task Force Topsport. 

2.2.3. PERSONEEL 

Binnen de VLSU zijn twee halftijdse Sporttechnische Coördinatoren. De invulling van hun 

taken ziet er als volgt uit: 

 

SPORTTECHNISCH COÖRDINATOR 

Annelies Dom en Mireille Mostaert beschikken over een Master 

diploma Lichamelijke Opvoeding. Binnen elk hun halftijdse 

functie zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

schaatssport van breedtesport tot topsport. Annelies is 

aangesteld als sporttechnisch coördinator van het snelschaatsen 

en Mireille als sporttechnisch coördinator van het 

kunstschaatsen.  

 

Tot hun takenpakket behoort het uitbouwen van de breedtesport: 

• Leden aanwerven:  

• Promotie van de sporttak via evenementen, reclame en  sportkampen 

• Ondersteuning sportclubs bij de organisatie van (recreatieve) wedstrijden, 

trainingsstages, seminaries, ontwikkelingskampen, gemeenschappelijke 

clubtrainingen, hulp bij trainingen, uitbreiden trainingsmogelijkheden  

• Samenwerking tussen disciplines, met skeelerclubs en scholen faciliteren 

• Kwaliteit verhogen:  
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• Uitbreiden trainingsmogelijkheden en infrastructuur 

• Uitwerken, promoten en ondersteunen van trainersopleidingen en seminaries 

• Uitbouw ontwikkelingsprogramma gebaseerd op de principes van het Long 

Term Athlete Development Program (LTAD) 

• Dataverzameling en integratie in beleidsplannen (opstelling en evaluatie).  

2.2.4. COMMUNICATIE 

Een transparante en heldere communicatie met de leden en de stakeholders is een van de 

prioriteiten van de Vlaamse Schaatsunie. Volgende kanalen werden uitgebreid en 

toegankelijker gemaakt 

• Website: www.vlsu.be   
De website wordt ieder jaar verder uitgebouwd. Zo is er in 2021 de structuur van de 

website gewijzigd en werd extra informatie toegevoegd (zie gele kader).  

 

Figuur 4: Website VLSU 

 
Volgende onderdelen zijn nieuw t.o.v. vorig jaar:  

Clubondersteuning: 

• Samenwerking met Twizzit  

http://www.vlsu.be/
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• Jeugdsportfonds: 

▪ Resultaten 2020  

• Opleidingen voor trainers:  

▪ Bijscholing M-factor 

• Externe clubondersteuning  

 
Kunstschaatsen & synchro, Shorttrack & langebaan: 

• Wedstrijdsysteem: shorttrack, solo  
 
VLSU 

• Commissies  

• Gezond en ethisch sporten: sociale hulpkaart  

▪ VLSU API’s 

▪ Sportmedische keuring, medisch team  

▪ Tegen pesten  

▪ Mentaal welzijn  

 

• Website: www.ijsschaatsen.be    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Website ijsschaatsen.be 

 

Deze website is ontstaan uit een samenwerking tussen VLSU, KBSF en KBKF. Deze 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fwedstrijden&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qUY4k8MbPoRfU8waNuvY3runkZgvjfC9FlMJt9NKHY4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fwedstrijdsysteem&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9TwkXMc5bcTpsGnlKnW93PcVXUj9U3tOo3o1z9evhO4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fcommissies&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eUJ9sZpaEjoSsn6Fh5atC2M1m7UyRdTKhX7bQ2zXzpU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fgezond-en-ethisch-sporten&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mbk26CkGdJJAwc41KAqSsYf3%2FnDtXdPnV8VhJTV%2BtyE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fsportmedische-keuring&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c3RY1ahGx0rGgMCr9zTa%2BwpJzRKc8EBGgw1NEsZOutc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fgezond-en-ethisch-sporten&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mbk26CkGdJJAwc41KAqSsYf3%2FnDtXdPnV8VhJTV%2BtyE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Ftegen-pesten&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YCifAjxrbtEcftvjc92OQyi%2F0rLrxAPD%2FTaC8oaBCmc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlsu.be%2Fmentaal-welzijn&data=04%7C01%7Cels.vanmol%40sport.vlaanderen%7C1da5b60ce48f4dbe971f08d9c1822be3%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637753588559941660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mNH90YknYdYnGuA%2Bw6Sd3F3XFAdXvv%2B0vM7VFJ1CpKU%3D&reserved=0
http://www.ijsschaatsen.be/
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website is bedoeld om activiteiten te promoten georganiseerd door de clubs en 

activiteiten die de federatie organiseert. Een eerste stap om de disciplines van het 

kunstschaatsen en snelschaatsen, de clubs, ijsbanen en participanten dichter bij 

elkaar te brengen.   

• Facebook: https://www.facebook.com/Vlaamse-Schaatsunie/:   

• Instagram: vlaamse_schaatsunie  

 
Daarnaast onderhoudt de Vlaamse Schaatsunie een nauw contact met de basis via formeel 

en informeel overleg.  

https://www.facebook.com/Vlaamse-Schaatsunie/
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JAARVERSLAG 2021 
Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. De wereldwijde COVID-19 

pandemie heeft ervoor gezorgd dat slechts enkele i jsbanen in het tweede deel 

van seizoen 2021-2022 open konden bli jven. Hierdoor kregen slechts enkele 

clubs en schaatsers de kans om op het i js te bli jven verder trainen. Vele 

clubs, i jsbanen, leden, trainers/lesgevers, vri jwil l igers,… hebben hieronder 

geleden en zi jn op zoek moeten gaan naar creatieve manieren om leden actief 

en verbonden te houden. Wij  zijn iedereen enorm dankbaar hiervoor en 

bewonderen ieders doorzett ingsvermogen. Vanaf de zomer werd st i l laan alles 

terug heropgestart en vanaf september konden de i jsbanen hun deuren terug 

openen en werden activiteiten hervat, mits de nodige beperkingen. Er was 

een vrees voor een grote uitval, maar vele leden bleken wel snel de weg terug 

te vinden naar de i jsbanen.  Ondanks deze moeili jke ti jden heeft de VLSU 

opnieuw wel zoveel mogeli jk progressie proberen maken achter de schermen. 

Graag geven we een overzicht van de verwezenli jkingen in 202 1. 

SITUERING VLSU 
De VLSU is tot op heden nog een relatief kleine federatie (8 na kleinste). Desondanks scoort 

de VLSU op vlak van jeugdleden en vrouwelijke leden gemiddeld t.o.v. de andere 

gesubsidieerde federaties. Ondanks het beperkt aantal leden beschikt de VLSU over een 

relatief grote groep topsporters die op het hoogste niveau presteren. De VLSU is ervan 

overtuigd om door middel van verbetering van de kwaliteit en het uitbreiden van de 

ijsschaatssport deze nog meer op de kaart te plaatsen.  

 

Figuur 5: Situering Vlaamse Schaatsunie t.o.v. het Vlaamse sportlandschap 
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ALGEMENE INFORMATIE 

3. IJSBANEN, CLUBS EN ATLETEN 

3.1. IJSBANEN EN CLUBS 

3.1.1. HET SCHAATSLANDSCHAP 

In totaal telt Vlaanderen 13 ijsbanen en 22 ijsschaatsclubs. 13 kunstschaatsclubs en 9 

snelschaatsclubs brengen mensen samen en zetten ze aan tot sporten/schaatsen. Het is 

de draaischijf van de federatie. De VLSU probeert stapsgewijs het vertrouwen van de clubs 

te winnen en de aangesloten clubs zoveel mogelijk te ondersteunen en promoten. COVID-

19 speelde echter een grote verstorende factor. Het sluiten van (privé-)ijsbanen had grote 

gevolgen voor de clubwerkingen, ijsbanen en VLSU. Tijdens 2021 waren er slechts een 

aantal ijsbanen openen van januari tot mei. De heropstart gebeurde stillaan tijdens de zomer 

in bepaalde ijsbanen en vooral vanaf september. Zie hieronder een overzicht:  

• IJsbaan Brugge: open vanaf 30/10/2021 

• IJsbaan Deurne: open vanaf 01/10/2021 

• IJsbaan Gent: open vanaf 18/09/2021 

• IJsbaan Heist: open vanaf 10/09/2021 

• IJsbaan Lommel: open vanaf 08/10/2021 

• IJsbaan Poseidon: open vanaf 01/10/2021 

• IJsbaan Hasselt: open tot 20/05/2021 en vanaf 09/07/2021  

• IJsbaan Herentals: open tot 02/04/2021 en vanaf 01/10/2021 

• IJsbaan Kortrijk: open tot 20/05/2021 

• IJsbaan Leuven: open vanaf 27/02/2021  

• IJsbaan Liedekerke:  open tot 30/04/2021 en vanaf 18-09-2021 

• IJsbaan Mechelen: open vanaf 01/01/2021  

• IJsbaan Wilrijk: open tot 21/03/2021 en vanaf 24/09/2021 

 

In de periode van januari tot mei (deel 2 seizoen 2020-2021) werden tal van competities, 

recreatieve activiteiten, (club)trainingen,... afgelast. De clubs en VLSU zijn rechtstreeks 

afhankelijk van de ijsbanen en dit was opnieuw meer dan ooit te voelen. Het heropenen van 

sommige ijsbanen tussen januari en mei gaf bepaalde clubs terug perspectief, maar zorgde 

er ook voor dat clubs en schaatsers rechtstreeks in concurrentie voor ijshuur kwamen te 
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staan met elkaar. Schaatsers en coaches moesten zich soms ver verplaatsen om te trainen, 

wat voor de breedtesportgroep niet evident tot onhaalbaar was. Gezien de opgelegde 

leeftijdsgrenzen konden bepaalde leeftijdsgroepen blijven doortrainen terwijl andere deze 

kans niet kregen. Vele synchroteams waren niet in de mogelijkheid om te trainen op het ijs.  

De VLSU trachtte zoveel mogelijk te ondersteunen met het verschaffen van informatie en 

het aanbieden van alternatieve trainingsmethoden. Tijdens de zomermaanden werden 

trainingskampen voor snelschaatsen en ijsschaatsen aangeboden om schaatsers van alle 

niveaus en disciplines terug het ijs op te krijgen. In samenwerking met Sport Vlaanderen 

kon VLSU ondersteuning bieden aan de topsporters erkend door Sport Vlaanderen (ijsbaan 

Hasselt – open tijdens zomermaanden). Naast Sport Vlaanderen Hasselt konden schaatsers 

terecht in Leuven, Mechelen en deels in Kortrijk tijdens de zomermaanden.   

 

Regionale spreiding van de ijsbanen ziet er als volgt uit: 

 

 

Figuur 6: Spreiding van de ijsbanen overheen Vlaanderen 
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Tabel 2: Overzicht accommodaties en faciliteiten per club 

 Club Schaatsclubs IJsbaan Type ijsbaan 

KUNSTSCHAATSEN 

1 ASW Antarctica Skate Wilrijk Wilrijk Privé 

2 BKC Brugse Kunstschaatsclub Brugge Privé 

3 DSH Kunstschaatsclub Die Swaene Heist op den Berg Privé 

4 FKS Figure Skating Club Kortrijk Spurs Kortrijk Tijdelijke ijsbaan (1) 

5 GSK Gentse Schaatsclub Kristallijn Gent Privé 

6 HSK Hasseltse Schaatsclub Hasselt Sport Vlaanderen 

7 IDA Ice Diamonds Antwerp (2) Deurne Gemeentelijke ijsbaan (3) 

8 KHL Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke Liedekerke Sport Vlaanderen 

9 KHM Kunstschaatsacademie Hivernia Mechelen Mechelen Privé 

10 KHN Kunstschaatsclub Netepark Herentals Herentals Sport Vlaanderen 

11 KPL Kunstschaatsclub Pirouette Leuven Leuven Privé 

12 NLL Nieuw Luna Lommel Lommel Privé 

13 NOT Nieuw Olympia Turnhout  Turnhout Gesloten(4) 

SNELSCHAATSEN 

1 BSC Boudewijnpark-Schaatsclub Brugge Privé 

2 ERL Snelschaatsclub Easy Riders Woluwe Privé 

3 IDA Ice Diamonds Antwerp (2) Deurne Gemeentelijke ijsbaan (3) 

4 IRTA Ice Racing Team Antarctica  Wilrijk Privé 

5 LBSG Lange baan Schaatsclub Gent Gent Privé 

6 NLSV Noordlimburgse Snelschaatsvereniging Lommel Privé 

7 STKG Short Track Club Kristallijn Gent Gent Privé 

8 TNT Turnhoutse Nieuwe Tornado's Turnhout Gesloten(4) 

9 YDS Ijsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt Sport Vlaanderen 

 

(1) Na sluiting van de ijsbaan te Gullegem in april 2019, is een tijdelijke ijsbaan opgezet door een 

samenwerkingsverband van de ijssportclubs van Gullegem. De Gullegemse clubs kunnen drie jaar terecht in 

deze tijdelijke ijsbaan ‘De Piste’. In 2020 werd de kunstschaatsclub ‘Figure Skating Club Kortrijk Spurs’ 

opgericht. Deze nieuwe club is sedert 2021 aangesloten bij VLSU (goedgekeurd op de AV 2021).  

(2) De Antwerpse Kunstschaatsclub Deurne (AKR) is gefusioneerd met de Ice Racing Team Antarctica (IRTA) 

in 2021. De naam werd omgedoopt naar Ice Diamonds Antwerp.  

(3) In Deurne werd in maart 2019 gestart met de afbraak van IJsbaan Ruggeveld, nadat er stabiliteitsproblemen 

in de dakconstructie werden vastgesteld. De Stad Antwerpen heeft enkele jaren een tijdelijke schaatsbaan 

geopend, in afwachting van het realiseren van een nieuwbouw. Oktober 2021 heeft het nieuwe sportcomplex 

‘Sportoase Groot Schijn’ de deuren geopend. Dit sportcomplex bevat 1 grote en 1 kleine ijsbaan, naast een 

zwembadcomplex.  

(4) Het IJssportcentrum Turnhout, alsook de tijdelijke ijsbaan, zijn gesloten. Met de bouw van een nieuwe 

ijsbaan is men echter niet gestart. De clubs waren genoodzaakt om uit te wijken naar de ijsbaan van Deurne, 

Wilrijk en Tilburg.  
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3.1.2. CLUBS EN LEDENAANTALLEN  

Tabel 3: Overzicht ledenaantallen 

 
Club Schaatsclubs 

Gemeente 

(provincie) 

2019 

 

2020 

 

2021 

KUNSTSCHAATSEN 

1 ASW Antarctica Skate Wilrijk Wilrijk 117 112 118 

2 BKSC Brugse Kunstschaatsclub Brugge 29 37 31 

3 DSH Die Swaene Heist Heist o/d Berg 148 143 126 

4 FKS Figure skating club Kortrijk Spurs Kortrijk  44 114 

5 GSK Gentse Schaatsclub Kristallijn Gent 402 366 383 

6 HSK Hasseltse Schaatsclub Hasselt 161 122 181 

7 IDA Ice Diamonds Antwerp Deurne 258 195 239 

8 KHL Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke Liedekerke 142 133 116 

9 KHM Kunstschaatsacademie Hivernia Mechelen Mechelen 159 162 179 

10 KNH Kunstschaatsclub Netepark Herentals Herentals 71 53 56 

11 KPL Kunstschaatsclub Pirouette Leuven Leuven 144 148 133 

12 NLL Nieuw Luna Lommel Lommel 105 114 97 

13 NOT Nieuw Olympia Turnhout Turnhout 91 17 10 

  Totaal aantal (N)  1837 1655 1783 

  Toename of afname ledenaantal (N)   -58 +128 

  Toename of afname ledenaantal (%)   -3,4% +7,2% 

SNELSCHAATSEN 

1 BSC Boudewijnpark Schaatsclub Brugge  68 56 63 

2 ERL Snelschaatsclub Easy Riders Leuven  43 37 44 

3 IDA Ice Diamonds Antwerp Deurne   25 

4 IRTA Ice Racing Team Antarctica Wilrijk  71 61 17 

5 LBSG Lange Baan Schaatsclub Gent Gent  56 73 62 

6 NLSV Noordlimburgse Snelschaatsvereniging Lommel  45 37 39 

7 STKG Short Track Club Kristallijn Gent Gent  50 45 42 

8 TNT Turnhoutse Nieuwe Tornado's Turnhout  22 11 12 

9 YDS Ijsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt  37 46 50 

  Totaal aantal (N)  392 366 354 

  Toename of afname ledenaantal (N)   -26 -12 

  Toename of afname ledenaantal (%)   -6,6% -3,4% 
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Ondanks het moeilijke jaar met COVID-19, kunnen we spreken van een stijging in het aantal 

leden in de snel- en kunstschaatsdisciplines. Tijdens de heropstart in september hebben 

vele schaatsers en nieuwe leden de weg (terug)gevonden naar de ijsbaan.  

3.2. ATLETEN 

3.2.1. LEDENCIJFERS - LIDMAATSCHAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Verhouding type lidmaatschap (percentage) 2019, 2020 en 2021 
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Om een correctere weergave van de lidmaatschappen te garanderen, werd een extra 

onderverdeling toegevoegd aan de figuur. Naast recreatieve, competitieve leden en 

topsporters werden nu ook niet-sporters onderscheiden. Zowel voor kunstschaatsen als 

voor snelschaatsen zijn de recreatieve leden in de meerderheid (>70%), toch is het aandeel 

competitieve schaatsers in beide sporttakken erg hoog, en is er allicht wel ruimte om het 

aantal recreatieve leden te verhogen.  

Algemeen kan vastgesteld worden dat het aantal competitieve leden in 2021 is gedaald in 

het kunstschaatsen. Deze daling kan voornamelijk toegewezen worden aan COVID-19. 

Door COVID-19 konden veel competitieve schaatsers tussen januari en mei niet trainen (-

13 jarigen in beperkte mate). Vele wedstrijden werden geannuleerd of waren onderhevig 

aan strenge regels, wat sommige schaatsers heeft ontmoedigd. Desondanks de vele en 

grote inspanningen van de clubs tijdens COVID-19, is er een uitstroom uit de 

competitiesport vast te stellen binnen het kunstschaatsen. In het snelschaatsen was eerder 

een uitstroom in recreatieve leden vast te stellen, maar het aantal competitieve leden nam 

toe. De heropstart van competitie in september zorgde voor een toename aan competitieve 

leden.         

In 2021 is een lichte stijging vast te stellen in het aantal erkende topsporters. Door de 

aanstelling van de topsportcoördinator krijgen zij extra ondersteuning en wordt hier extra op 

ingezet.  
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Tabel 4: Overzicht ledenaantallen voor breedtesport (recreatie en competitie) en topsport 

 

Club Schaatsclubs 
Gemeente 

(provincie) 

2019 2020 2021 

Breedtesport Breedtesport 

Topsport 

Breedtesport Topsport 

Recr Comp Recr Comp Niet 

sportend 

Recr Comp  

SPORTTAK KUNSTSCHAATSEN 

1 ASW Antarctica Skate Wilrijk Wilrijk 86 31 93 18 1 18 83 15 2 

2 BKSC Brugse Kunstschaatsclub Brugge 24 5 25 12  6 19 6  

3 DSH Die Swaene Heist Heist o/d Berg 132 16 109 34  4 92 30  

4 FKS Figure skating club Kortrijk Kortrijk / / 44 0  9 104 1  

5 GSK Gentse Schaatsclub Kristallijn Gent 303 99 252 114  6 266 111  

6 HSK Hasseltse Schaatsclub Hasselt 151 10 112 10  13 150 18  

7 IDA Ice Diamonds Antwerp Deurne 166 92 134 61  9 208 22  

8 KHL Kunstschaatsclub Heuvelkouter Liedekerke Liedekerke 77 65 81 52  10 68 38  

9 KHM Kunstschaatsacademie Hivernia Mechelen Mechelen 125 34 139 23  10 138 30  

10 KNH Kunstschaatsclub Netepark Herentals Herentals 52 19 36 17  8 33 15  

11 KPL Kunstschaatsclub Pirouette Leuven Leuven 82 62 103 45  7 81 45  

13 NLL Nieuw Luna Lommel Lommel 91 14 101 13  6 80 11  

14 NOT Nieuw Olympia Turnhout Turnhout 66 25 5 11 1 4 2 3 1 

  Totaal aantal (N)  1355 482 1234 419 2 110 1324 345 3 

  Totaal percentage (%)  73,8 26,2 74,6 25,3 0,1 6,2 74,3 19,4 0,2 

  Toename of afname ledenaantal (N)    -93 -71 +2  +90 -74 +1 

  Toename of afname ledenaantal (%)    -7% -14,5%   +6,8% -21,4% +33,3% 
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Club Schaatsclubs 
Gemeente 

(provincie) 

2019 2020 2021 

Breedtesport Breedtesport 

Topsport 

Breedtesport Topsport 

Recr Comp Recr Comp Niet 

sportend 

Recr Comp  

SPORTTAK SNELSCHAATSEN 

1 BSC Boudewijnpark-Schaatsclub Brugge (W-VL) 34 34 30 22 4 5 31 24 3 

2 ERL Snelschaatsclub Easy Riders Leuven (VL-BR) 39 4 34 3  2 38 4  

3 IDA Ice Diamonds Antwerp Deurne (ANT)        21 4 

4 IRTA Ice Racing Team Antarctica Wilrijk (ANT) 47 24 37 20 4 3 14   

5 LBSG Lange Baan Schaatsclub Gent Gent (O-VL) 38 18 56 14 3 2 45 12 3 

6 NLSV Noordlimburgse Snelschaatsvereniging Lommel (LIM) 30 15 21 15 1  23 14 2 

7 STKG Short Track Club Kristallijn Gent Gent (O-VL) 20 30 37 6 2 2 24 14 2 

8 TNT Turnhoutse Nieuwe Tornado's Turnhout (ANT) 19 3 11 0  3 9   

9 YDS Ijsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt (LIM) 18 19 24 21 1 4 24 21 1 

  Totaal aantal (N)  245 147 250 101 15 21 208 110 15 

  Totaal percentage (%)  62,5 37,5 68,3 27,6 4,1 5,9 58,8 31,1 4,2 

  Toename of afname ledenaantal (N)    +5 -46 +15  -42 +9 +0 

  Toename of afname ledenaantal (%)    +2,1% -31,3%   -20,2 +8,2 +0 
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3.2.2. LEDENCIJFERS – LEEFTIJD EN GESLACHT 

Zowel in het kunstschaatsen als het snelschaatsen is er een groot aandeel jongeren (-18 

jarigen: 68,4%; 1390). Bij de kunstschaatsers is het overwicht van de -12 jarigen duidelijk 

(39,5 %), wat voor die sport echter niet verwonderlijk is aangezien het bijzonder belangrijk 

is om jong te beginnen. Daarnaast is de sport redelijk goed bekend bij jongeren. 

Snelschaatsen is voornamelijk populair bij jongens/mannen, terwijl in het kunstschaatsen 

voornamelijk meisjes/vrouwen actief zijn. Deze stereotype verdeling wil VLSU in de 

toekomst aanpakken, waarbij er zal gestreefd worden naar een meer evenwichtige 

verdeling.  
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Tabel 5: Overzicht aantal schaatsers opgesplitst per leeftijd en seizoen 

SPORTTAK KUNSTSCHAATSEN 

 jonger dan 12j 12-17j 18j-49j 50j en ouder Totaal 

2019 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 67 687 30 575 41 351 37 49 175 (9,5%) 1662 (90,5%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 754 605 392 86 1837 

2020 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 54 599 28 554 38 325 27 30 147 (8,9%) 1508 (91,1%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 653 582 363 57 1655 

2021           

Aantal per geslacht (N) 38 567 28 583 51 424 39 53 156 (8,7%) 1627 (91,3%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 605 611 475 92 1783 

SPORTTAK SNELSCHAATSEN 

2019 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 57 15 38 22 112 70 59 19 266 (67,9%) 126 (32,1%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 72 60 182 78 392 

2020 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 48 24 49 26 102 55 51 11 250 (68,3%) 116 (31,7%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 72 75 157 62 366 

2021           

Aantal per geslacht (N) 37 18 50 23 104 54 54 14 245 (69,2%) 109 (30,8%) 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 55 73 158 68 354 
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TOTAAL 2019 

2019 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 124 702 68 597 153 421 96 68 441 1788 

Percentage per geslacht (%) 15,0  85,0 10,2 89,8 26,7 73,3 58,5 41,5 20,4 79,6 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 826 665 574 164 2229 

Percentage per leeftijdsgroep (%) 39,0 % 31,1 % 23,8 % 6,1 % 100% 

TOTAAL 2020 

2020 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 102 623 77 580 140 380 78 41 397 1624 

Percentage per geslacht (%) 14,1 85,9 11,7 88,3 26,9 73,1 65,5 34,5 19,6 80,4 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 725 657 520 119 2021 

Percentage per leeftijdsgroep (%) 35,9% 32,5% 25,7% 5,9% 100% 

TOTAAL 2021 

2021 M V M V M V M V M V 

Aantal per geslacht (N) 75 585 78 606 155 478 93 67 401 1736 

Percentage per geslacht (%) 11,4 88,6 11,4 88,6 24,5 75,5 58,1 41,9 18,8 81,2 

Aantal per leeftijdsgroep (N) 660 684 633 160 2137 

Percentage per leeftijdsgroep (%) 30,9% 32,0% 29,6% 7,5% 100% 
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SPORTTAK KUNSTSCHAATSEN 

2021 M V M V M V M V M V 

Niet -sporter 4 18 0 6 6 35 18 23 28 82 

Recreatief lid 32 470 18 433 34 295 19 23 103 1221 

Competitief lid 2 78 9 143 11 93 2 7 24 321 

Topsporter  1 1 1  1   1 3 

Totaal per leeftijdsgroep 38 567 28 583 51 424 39 53 156 1627 

Totaal 605 611 475 92 1783 

SPORTTAK SNELSCHAATSEN 

2021 M V M V M V M V M V 

Niet -sporter 0 0 0 0 6 4 7 4 13 8 

Recreatief lid 18 11 20 10 40 18 19 4 97 43 

Competitief lid 24 13 24 12 60 29 38 8 146 62 

Topsporter 0 0 0 0 10 4 0 0 10 4 

Totaal per leeftijdsgroep 37 18 50 23 104 54 54 14 245 109 

Totaal 55 73 158 68 354 

TOTAAL 2021 

2021 M V M V M V M V M V 

Niet -sporter 4 18 0 6 12 39 25 27 41 90 

Recreatief lid 56 483 42 445 94 324 57 31 249 1283 

Competitief lid 15 83 34 154 39 110 11 9 99 356 

Topsporter  1 2 1 10 5   12 7 

Totaal per leeftijdsgroep 75 585 78 606 155 478 93 67 401 1736 

Totaal 660 684 633 160 2137 
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STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

4. RECREATIEVE SCHAATSFAMILIE DOEN GROEIEN 

4.1. AANBOD VOOR RECREATIEVE SCHAATSERS UITWERKEN 

4.1.1. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISEREN VAN MULTIDISCIPLINAIRE SPORTKAMPEN 

Sportkampen worden voornamelijk georganiseerd door clubs al dan niet in samenwerking 

met de gemeente. Vanuit VLSU moedigen wij deze activiteiten aan. We proberen 

ondersteuning te bieden door het meehelpen promoten van activiteiten (via ijsschaatsen.be) 

en moedigen de clubs aan tot de organisatie van nieuwe/ andere/ extra activiteiten. 

 

VLSU heeft in 2021 zelf ook drie kampen georganiseerd voor schaatsers van verschillend 

niveau en afkomstig uit de verschillende schaatsdisciplines:  

• Zomerkamp shorttrack: Mechelen, van zondag 8/8/2021 tot vrijdag 13/8/2021. Voor 

jongeren vanaf 8 jaar tot junior D in seizoen 2021-2022 (geboren na 30/6/2008). 

Trainsters: Hannah Vermeeren en Lieselot Noiron. 

• Kunstschaatsen Skating Skills Kamp: Leuven, 9/7 - 11/7 (31 deelnemers) en 20/8 - 

22/8. Voor jongeren vanaf min. 8 jaar en voor alle disciplines (solo, ijsdans, synchro 

en paar).  

Trainers: Corey Lapage (hoofdcoach), Kim Mathijs en Mireille Mostaert 

Maaltijden werden voorzien tijdens het kamp, off-ice en on-ice trainingen. 

VLSU heeft boekjes aangekocht en een goodiebag samengesteld om uit te delen tijdens de 

kampen.  

4.1.2. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN EN 

RECREATIEVE LEDEN 

Recreatieve leden zijn een belangrijke doelgroep voor het schaatssportlandschap. De 

VLSU zet hier extra op in door het aanbieden van een verzekering die het toelaat dat 

potentieel nieuwe leden driemaal kunnen proberen bij een club vooraleer lid te worden. Dit 

werkt drempelverlagend en laat het toe leden te laten proeven van verschillende disciplines 

en lessen, vooraleer ze zich hoeven te binden.  

Vanaf september 2021 werd een merkelijke stijging vastgesteld in het aantal (nieuwe) 

volwassen leden. Vele hebben de weg naar het ijs gevonden en willen leren schaatsen, 

maar maken ook steeds vaker de overstap naar het solo schaatsen, ijsdansen en/of 
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synchro. Clubs zetten binnen het kunstschaatsen ook 

steeds meer in op adult skating door het aanbieden van 

o.a. ijsdanslessen, privélessen, synchrolessen, 

showteamlessen of clublessen voor volwassenen. 

VLSU heeft ook als doel om op deze doelgroep extra in 

te zetten in de komende jaren. Het aanbieden van 

laagdrempelige recreatieve activiteiten voor jong en oud en verschillende niveaus is enorm 

belangrijk om levenslange fysieke activiteit te garanderen en om de sport zichtbaar de 

maken en om leden te blijven motiveren. Adult skating bleef echter beperkt tijdens de 

COVID-19 pandemie. VLSU hoopt zo snel mogelijk ook voor hen weer perspectief te kunnen 

bieden.  

 

VLSU organiseerde volgende activiteiten om het schaatsen bij deze doelgroepen te 

promoten:  

• Kunstschaatsen Skating Skills Kamp: stond ook open voor adult schaatsers. Hieraan 

namen 15 volwassen schaatsers deel.  

• Promotie Maand van de Sportclub (initiatief van Sport Vlaanderen) werd  

geannuleerd 

• Beurs Move: organisatie van een workshop op 17/12/2021 voor leerkrachten LO 

werd uitgesteld.  

• Nieuwe website ijsschaatsen.be: via onze nieuwe website ondersteunen we clubs bij 

het organiseren en promoten van activiteiten voor recreatieve en nieuwe leden. Deze 

nieuwe website werd aangekondigd via een online vergadering naar de clubs op 1/6 

en werd online gelanceerd vanaf september. Ook via onze andere social media 

kanalen website vlsu.be, facebook- en instagrampagina heeft de VLSU als doel meer 

mensen te bereiken en warm te maken voor de sport. Ook clubs worden 

aangemoedigd om hun social media kanalen up to date te houden om zo meer 

kinderen, volwassenen, meisjes en jongens te bereiken en aan te zetten tot 

schaatsen.   

• Promotie voorbereiden voor tijdens de Olympische spelen: online vergadering op 1/6 

met clubs 

4.1.3. STREVEN NAAR MEER TRAININGSUREN 

Zoals voorheen aangegeven zijn er een grote aantal clubs in vergelijking tot ijsbanen in 

Vlaanderen. Dit zorgt voor een hoge druk op het aantal trainingsuren per club. Het ijs moet 

verdeeld worden tussen activiteiten georganiseerd door de ijsbaan zelf (bv. publieke 

beurten), verschillende clubs en disciplines (shorttrack, langebaan, solo, synchro, ijsdans, 
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showteams, kinderclub, hockey, curling,...). Het is daarom niet altijd vanzelfsprekend voor 

clubs en VLSU om extra activiteiten te organiseren of extra uren te vinden om te trainen.  

VLSU is zich hiervan bewust en streeft ernaar om een vlotte samenwerking te garanderen 

tussen clubs onderling (snelschaats- en kunstschaatsclubs), via o.a. het jeugdsportfonds. 

In 2021 werden de eerste stappen ondernomen om ook de contacten tussen VLSU en de 

ijsbanen zelf te verbeteren.   

 

4.1.4. ONDERSTEUNING EN/OF ORGANISATIE VAN LAAGDREMPELIGE WEDSTRIJDVORMEN 

 

SPORTTAK SNELSCHAATSEN 

SHORTTRACK 

De VLSU is er zich van bewust dat het aanbod van recreatieve competities eerder beperkt 

is binnen shorttrack. De instap voor recreanten in het competitief circuit ligt laag zodat er 

niet echt een hoge nood is aan aparte wedstrijden voor recreanten in tegenstelling tot het 

kunstschaatsen.  

In 2021 werden alle recreatieve wedstrijden van Benelux cup geannuleerd wegens COVID-

19.  

 

LANGEBAANSCHAATSEN 

Net zoals tal van recreatieve competities in Nederland worden georganiseerd op de 400m 

banen, droomt VLSU ervan om ook deze faciliteiten en activiteiten in Vlaanderen te kunnen 

organiseren. De bouw van een ijssportcentrum zou de oplossing kunnen zijn. Hierrond is 

jammer genoeg nog geen akkoord gevonden. Jaarlijks organiseert VLSU een uitstap naar 

de wedstrijd in Weissensee. Helaas werd deze wedstrijd ook afgelast wegens COVID-19. 

Als vervanging werd een stage georganiseerd door de Langebaan Schaatsclub Gent op 

natuurijs in Umeå in Zweden van 12-18 februari met 12 deelnemers. 

 

SPORTTAK KUNSTSCHAATSEN 

5 recreatieve kunstschaatswedstrijden stonden ingepland, waarvan er slechts 2 zijn kunnen 

doorgaan. De recreatieve wedstrijden werden geannuleerd wegens COVID-19. 101 

schaatsers namen deel aan deze recreatieve competitie. 

 

VLSU zet binnen het kunstschaatsen ook in op adult skating. Er stonden 9 adult wedstrijden 

ingepland in 2021 (3 in combinatie met B wedstrijd, 5 in combinatie met A+B wedstrijd en 1 

in combinatie met ijsdanswedstrijd), waarvan er slechts 2 zijn kunnen doorgaan. Hieraan 

namen in totaal 18 schaatsers deel. 
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Zoals eerder vermeldt, hebben de recreatieve schaatsers veel geleden onder de COVID-19 

pandemie. Naast de recreatieve wedstrijden die wegvielen, werden ook veel (niet) sport 

gerelateerde activiteiten op clubniveau geannuleerd (bv. clubtrainingen, gala, vriendjes 

dagen, paaseierenraap, halloween, sinterklaas, initiaties,…). Enkel de gala van Leuven is 

kunnen doorgaan op 27 november 2021.  
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Tabel 6: Recreatieve wedstrijden tijdens 2021, 2020 en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Datum Competitie Locatie Niveau competitie 
Totaal 

vrouwen 
Totaal 

mannen 
TOTAAL 

2021 
Totaal 

vrouwen 
Totaal 

mannen 
TOTAAL 

2020 
TOTAAL 

2019 

1 
31 
oktober 
2021 

Ruggeveld 
Cup 
CANCELLED 

Deurne 
Recreational 
competition 

   
    

2 
17 
oktober 
2021 

Sparkling 
Cup  

Wilrijk 
Recreational 
competition 

47 solo  47 
   74 

3 
14 mei 
2021 

Spring Cup  Mechelen 
National Recreational 
competition 

49 solo 
+ 1 duo 

4 54 
   117 

4 
18 april 
2021 

Pinguin Cup 
CANCELLED 

Wilrijk 
Recreational 
competition 

   
    

5 
21 maart 
2021 

Happy Skate 
CANCELLED 

Herentals 
Recreational 
competition 

   
   103 

6 
Enkele wedstrijden werden niet ingepland in 2020, maar wel tijdens 
voorgaande jaren 

   
62 2 

64 + 3 
teams 

269 

TOTAAL 
97 4 101 

  
64 + 3 
teams 

563 
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4.1.5. G-SPORT 

G-sport is binnen de Vlaamse kunst- en snelschaatsclubs nog niet heel erg ingeburgerd. In 

een drietal clubs wordt reeds aan inclusie gedaan, maar wat de precieze sport-specifieke 

mogelijkheden en vereisten zijn, waren nog onbekend voor VLSU. VLSU heeft in 2021 hier 

verdere stappen in ondernomen en heeft op vlak van G-sport volgende vooruitgangen 

geboekt:  

• G-sport inspiratiedag: contact opgenomen met G-sport club te Liedekerke en Sport 

Vlaanderen. G-sport inspiratiedag zou worden georganiseerd op 16/12 te Liedekerke 

(uitgesteld wegens corona naar februari). 

• G-sport posts: werden alvast gedeeld of facebook (bv. G-sport proeftuin te 

Liedekerke)  

• Inventaris deels via Jeugdsportfonds: aanpassingen aan JSF voor inclusie van G-

sport gemaakt. Clubs die G-sport aanbieden voor de jeugd krijgen extra punten en 

subsidies via het jeugdsportfonds om dit verder te ondersteunen en uit te bouwen.  

 

 

  

“Iedereen is 

welkom op het ijs” 
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5. COMPETITIEWERKING ONDERSTEUNEN 

5.1. PROFESSIONALISERING VOOR COMPETITIEVE SCHAATSERS 

5.1.1. OVERLEG MET (PRIVÉ) SCHAATSBANEN VOOR MEER IJSHUUR 

• Overleg tussen VLSU en ijsbaan Liedekerke voor zomerijs in 2022. Er werd een mail 

uitgestuurd naar de clubs.  

• Overleg met de ijsbaan Sport Vlaanderen Hasselt, voor beschikbaar ijs om 

workshops te organiseren.  

5.1.2. STIMULEREN VAN SAMENWERKINGEN TUSSEN SHORTTRACK- EN LANGEBAANCLUBS 

Via de VTS cursus wil VLSU mede de samenwerking tussen de shorttrack- en langebaan 

schaatsers vergroten. Een aanvullende module combineert namelijk shorttrack en 

langebaan en hierbij willen we toekomstige coaches en trainers stimuleren om beide 

disciplines op jonge leeftijd aan te bieden zonder reeds te veel te differentiëren. 

5.1.3. ZOEKEN NAAR MIDDELEN, PARTNERS EN SUBSIDIES OM DE BOUW VAN NIEUWE 

INFRASTRUCTUUR TE REALISEREN 

VLSU en de langebaanclubs dromen van de bouw van een ijssportcentrum met een 

langebaanpiste. Op deze manier zou Vlaanderen ook activiteiten voor langebaan en zijn 

verschillende doelgroepen (jong, oud, man, vrouw, …) kunnen organiseren in eigen land. In 

2021 werd een vragenlijst uitgestuurd voor een potentiële nieuwe ijsbaan in Herentals of 

Hasselt in samenwerking met Sport Vlaanderen (Doe mee aan onze grote schaatsenquête 

- 23 oktober 2021). Daarnaast werden artikels hierover gepubliceerd in de krant.  

 

De afgelopen jaren waren enkele ijsbanen genoodzaakt hun deuren te sluiten. Ook de 

ijsbaan van Deurne was daar één van. Er werd een tijdelijke hal in een tent opgericht, en de 

bouw van een nieuwe ijsbaan werd opgestart in 2020. In oktober opende het nieuwe 

sportcomplex met een kleine en grote ijsbaan en zwembad zijn deuren (Groot Schijn 

Sportoase Deurne). Het Vlaams sportlandschap is opnieuw twee ijsbanen rijker.  

5.1.4. EXTRA TRAININGSMOGELIJKHEDEN AANBIEDEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN 

Tijdens de zomermaanden sluit het merendeel van de ijsbanen hun deuren, wegens te hoge 

energiekost. VLSU probeert daarom mee in te zetten op het openen van ijsbanen tijdens de 

zomermaanden:  

• Mechelen, Hasselt en Leuven bleven open tijdens de zomermaanden van 2021 

• Volgend seizoen zullen daar waarschijnlijk Kortrijk, en Deurne bijkomen.  
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• Er werd vanuit VLSU op vraag van de ijsbaan in Liedekerke een mail rondgestuurd 

met de vraag of er interesse is voor zomerijs in Liedekerke. 

 

5.2. ORGANISATIE VAN STAGES EN TRAININGEN VOOR OPKOMENDE 

TALENTEN 

5.2.1. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISATIE VAN SHORTTRACKSTAGES EN TRAININGEN 

Het inrichten van nationale trainingen shorttrack is al lang een vast onderdeel van de 

werking van de nationale bond (KBSF). In 2020 werden daarnaast de regionale trainingen 

door de VLSU in het leven geroepen. Deze trainingen beogen de jonge, toekomstige 

topsporters beter te begeleiden en voor te bereiden op internationale wedstrijden. Naast 

deze regio- en nationale trainingen, werden dit jaar ook mini zomerstages te Hasselt 

ingericht. Deze stages hadden tot doel om schaatsers die lang niet mochten schaatsen (13+ 

groep) wegens COVID-19 weer perspectief te bieden.   

• Mini zomerstages in Hasselt: Een vijftal ministages (10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8; van 

16.00 tot 17.30 en 20.15 tot 21.45) werden georganiseerd op de Sport Vlaanderen 

IJsbaan ' De Schaverdijn' in Hasselt voor de leeftijdsgroep van 13+, welke voldoen, 

of in de buurt zitten van de kwalificatietijden voor de nationale trainingen (in overleg 

met de trainers kunnen sporters die binnen een bepaalde marge achter deze 

kwalificatietijd zitten worden toegevoegd). De trainingen werden verzorgd door Wim 

De Deyne en Maarten Slembrouck. 

• Regiotrainingen: zowel in Liedekerke (zaterdagochtend, met 11 deelnemers) als 

Hasselt (donderdagavond met 14 deelnemers) worden door de VLSU regionale 

trainingen ingericht die zich op opkomende talenten van de verschillende clubs 

richten. De trainingen zijn voor onze competitieve shorttrackers die niet aan de 

nationale trainingen kunnen deelnemen omdat ze te jong zijn of de StarClass limiet 

net niet halen.    

• Nationale trainingen: Onze betere schaatsers kunnen deelnemen aan nationale 

trainingen die ingericht worden door de KBSF in Gent op woensdagavond (15 

deelnemers) en zaterdagochtend (17 deelnemers). Hiervoor moet je minimaal de 

StarClass limiet van je categorie (jun A, B, C, D, of seniors) schaatsen.    

5.2.2. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISATIE VAN LANGEBAANSTAGES EN TRAININGEN 

Aanstelling nieuwe bondscoach voor langebaan (Manon Spruit) zou kwalitatievere 

langebaantrainingen moeten bieden voor jongere talenten. 
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Manon werd vanaf september 2021 aangesteld na een open vacaturevraag met 7 

aanmeldingen en 2 selectierondes. 

Er wordt sinds 9 oktober op wekelijkse basis getraind op de 400m ijsbaan van Tilburg 

(Dinsdag en vrijdag) samen met de gewestelijke en baanselectie. Op zaterdag wordt er 

wekelijks getraind op de 400m baan van Breda tijdens het KNSB uur. 

Tijdens de Corona maatregelen in Nederland hebben we gelukkig een uitzondering 

gekregen om te trainen tesamen met de gewestelijke en baanselectie, waardoor ondanks 

de beperking in uren toch nog geschaatst kon worden. . 

Deze wekelijkse trainingen werden tijdens de schoolvakanties waar mogeljik aangevuld met 

stages, om grotere stappen op schaatstechnisch vlak te kunnen maken. Zo is er tijdens de 

herfstvakantie (27/10 - 5/11) een stage geweest in Inzell (GER), gekoppeld aan een 

kwalificatiewedstrijd voor de eerste Junioren Wereldbekers van november. Tijdens de 

Kerstvakantie (26/12 - 31/12)hebben we de stage omwille van Corona moeten verplaatsen 

van Heerenveen naar Erfurt (GER). Omwille van het OKT (Olympisch kwalificatietornooi) 

werd er enkel toestemming verleend aan Olympische atleten en Team NL. 

Er wordt ook gebruik gemaakt van een wedstrijdabonnement van de ijsbaan van Tilburg om 

deel te nemen aan de trainingswedstrijden. Door Corona-maatregelen zijn verschillende 

wedstrijden uitgesteld of verplaatst. 

 

Om de talentpool schaatsen gericht te kunnen uitbreiden en aanvullen werden er Open 

Talent trainingen georganiseerd. Dit werd 1x per maand gedaan in Breda, maar een 

geplande activiteit in december is niet kunnen doorgaan omwille van de  geldende Corona 

maatregelen in Nederland.      

op de eerste Open talent training 27/11 waren er 5 talenten aanwezig, op de tweede OTT 

van 18/12 konden we al 12 talenten scouten. 

 

Sinds een aantal jaar zijn er steeds meer skeeleraars die de brug maken naar het langebaan 

schaatsen. Omdat de brug met de top schaatsers voor veel skeeleraars groot blijft, 

ontwikkelde KBSF ism VLSU volgende structuur om de overstap gemakkelijker en vlotter te 

laten verlopen. 

Tijdens een weekstage 'Road to ice' krijgt een selectie van skeeleraars de kans om zich een 

week te verdiepen in de schaatssport. Dit jaar werd dat georganiseerd van 2-6 augustus. 

Aansluitend werd een mini wedstrijd georganiseerd om alvast een aantal richttijden te 

hebben. 

Tijdens deze week zijn er ook fysieke testen afgenomen van de atleten om in de verdere 

selectie en evolutie voldoende basisgegevens te hebben van de atleten.  

Op basis van deze 'Road to ice' week en de selectie van bestaand schaatstalent in België 

hebben we Jong België opgericht als nationaal juniorenteam.  
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Na de succesvolle oprichting van het nationaal juniorenteam langebaan in 2021 (met onder 

andere de eerste wereldbeker medaille bij de junioren), dit in functie van OS2026 en 

OS2030 zal er in 2022 verder worden ingezet op de uitbouw van de talentpool en Open 

talent trainingen om nieuwe talenten in kaart te brengen en verder te kunnen 

ontwikkelen. Atleten die zich verder ontwikkelen als talent kunnen dan binnen de huidige 

structuur verder doorgroeien naar de nationale juniorenploeg langebaan.  

 

5.2.3. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISATIE VAN KUNSTSCHAATSSTAGES EN TRAININGEN 

• Skating Skills Kamp: stond open voor A als B-schaatsers. Hieraan namen 45 solisten 

deel en 9 ijsdansers.  

5.2.4. ONDERSTEUNEN EN/OF ORGANISATIE VAN SYNCHROSTAGES EN TRAININGEN 

Na de sluiting van ijsbaan Gullegem en Turnhout zijn het aantal synchro teams, maar ook 

het aantal wedstrijden in Vlaanderen afgenomen. Stillaan is deze discipline terug in 

heropbouw, maar heeft verdere ondersteuning nodig. VLSU tracht met onderstaande 

intitiatieven het synchro schaatsen opnieuw fris leven inblazen:   

• Het nationaal team, Team Phoenix, werd door VLSU financiële ondersteuning 

geboden voor de organisatie van stages en trainingen naar aanloop van het 

Wereldkampioenschap: Stage te Duinkerke, trainingsdagen te Hasselt Sport 

Vlaanderen.  

• Team Phoenix werd uitgenodigd tijdens het Belgisch Kampioenschap solo (19 - 20 

november) om een demo te geven, met als doel de discipline aan bekendheid laten 

winnen. Team Phoenix heeft moeten terugtrekken wegens COVID-19.  

Figuur 8: Overzicht van de opbouw van het Road to ice project 
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• Er werd een privé facebookpagina aangemaakt voor de synchro-coaches in 

Vlaanderen. Deze facebookpagina heeft als doel om coaches dichter bij elkaar te 

brengen en overleg mogelijk te maken. Via deze manier willen we de drempel 

verlagen om te starten met een synchro-team en willen we de samenwerkingsgeest 

die synchro typeert ook uitdragen vanuit VLSU.  

• Skating Skills Kamp: stond open voor synchro-schaatsers. Hieraan namen 19 

synchro-schaaters deel.  

5.3. UITBREIDEN VAN HET WEDSTRIJDAANBOD 

5.3.1. ORGANISATIE VAN EEN GECOMBINEERD VLAAMS KAMPIOENSCHAP 

VLSU had tot doel om in april 2021 een Vlaams kampioenschap te organiseren voor zowel 

kunstschaatsers (discipline solo) en snelschaatsen (discipline shorttrack). Het doel was 

hierbij om de kloof tussen kunstschaatsen en snelschaatsen te verkleinen en bekendheid 

van beide takken te verhogen. Deze competitie zou een uithangbord moeten geweest zijn 

van de VLSU. Het Vlaams Kampioenschap kon jammer genoeg niet georganiseerd worden 

wegen COVID-19. VLSU heeft geprobeerd om de wedstrijd te verplaatsen, maar ook op 

deze nieuwe datum kon de wedstrijd niet doorgaan. 

5.3.2. TOENEMEND AANTAL WEDSTRIJDEN VOOR SHORTTRACK 

In 2021 hebben de Starclass Hasselt (29-30 oktober), Beneluxcup Hasselt (17 oktober) 

plaatsgevonden. Volgende wedstrijden werden geannuleerd wegens de COVID-19:  

• Time trials European Championships Hasselt (9 januari)  

• Belgisch Kampioenschap te Hasselt (13 -14 maart)         
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• Eastercup te Gent (3 - 4 april) 

• Speculaascup te Hasselt (17 - 18 april) 

Wordt aangemoedigd in het Jeugdsportfonds om competitieve en recreatieve wedstrijden 

te organiseren. 
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Tabel 7: Overzicht aantal shorttrackcompetities. 
 

Datum Competitie Locatie 

Girls 
Junior 
E/F// 

Belgen 

Boys 
Junior 

E/F 

Ladies 
Junior 
A/B/C/

D 

Men 
Junior 

C/D 

Men 
Junior 
A/B+ 
Sen 

Masters 
Totaal 
2021 

Girls 
Junior 
E/F// 

Belgen 

Boys 
Junior 

E/F 

Ladies 
Junior 

A/B/C/D 

Men 
Junior 

C/D 

Men 
Junior 
A/B+ 
Sen 

Master
s 

Totaal 
2020 

Totaal 
2019 

27-28/2/2021 Speculaascup Hasselt Cancellend  Cancellend  134 

13-14//2021 BK Shorttrack Hasselt Cancelled  Cancelled  94 

17/10/2021 
Interregional 

series - 
Beneluxcup 1 

Hasselt 
Nvt Nvt 28 Nvt 39 Nvt 67 

       63 

29-30-
31/10/2021 

StarClass 1 - 
(CD-1) 

Hasselt 
Nvt Nvt 17 60 69 Nvt 146        140 

Enkele wedstrijden werden niet 
ingepland in 2021, maar wel tijdens 

voorgaande jaren 

      213 
  753 

TOTAAL         111 805 
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5.3.3. ONDERSTEUNEN EN AANMOEDIGEN VAN EEN TOENEMEND AANTAL WEDSTRIJDEN VOOR DE 

VERSCHILLENDE DISCIPLINES BINNEN HET KUNSTSCHAATSEN 

SOLO 

In het kunstschaatsen werden van de 20 ingeplande wedstrijden slechts 7 wedstrijden 

georganiseerd waaraan in totaal 722 schaatsers hebben deelgenomen (1 A-wedstrijd; 2 B-

wedstrijden; 2 A + B wedstrijden). 14 wedstrijden werden geannuleerd wegens de COVID-

19 pandemie. Wedstrijden vinden voornamelijk plaats tussen januari en mei en tussen 

oktober en december. Enkel in de maanden mei, oktober en november vonden wedstrijden 

plaats.  De beperkte trainingsmogelijkheden tijdens het voorjaar en de zomer zorgde er ook 

voor dat sommige schaatsers slechts later konden instappen in competities of niet meer 

herstartten. Deze oorzaken verklaren het dalende aantal in competitieve leden (tabel 4). In 

2021 was het met andere woorden niet haalbaar om het wedstrijdaanbod uit te breiden. 

Wedstrijden worden georganiseerd voor verschillende categorieën zoals: preminiemen, 

miniemen, basic novice, intermediate novice, advanced novice, junioren, senioren en 

adults; en verschillende niveaus: A en B competities. Mede door de invoering van de 

Competition Level Test werd de drempel tot competitie verlaagd, en is er een gestage 

instroom van nieuwe competitieve schaatsers. Meer info over het competitiesysteem is 

terug te vinden op de website (https://www.vlsu.be/wedstrijdsysteem). Het aantal 

deelnemers per wedstrijd wordt weergegeven in tabel 9.  

  

Figuur 9: Schematisch overzicht van de wedstrijdcategorieën en het wedstrijdsysteem binnen het kunstschaatsen 

https://www.vlsu.be/wedstrijdsysteem
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Tabel 8: Overzicht aantal kunstschaatscompetities voor de verschillende niveaus en disciplines. 

 Datum Competitie Locatie Niveau competitie 
Totaal 

vrouwen 
Totaal 

mannen 
TOTAAL 

2021 
Totaal 

vrouwen 
Totaal 

mannen 
TOTAAL 

2020 
TOTAAL 

2019 

1 19 and 20 november 2021 Belgian Championship  Leuven A competition 66 7 73 88 6 94 99 

2 13 november 2021 Netepark Cup  Herentals B + Adults competition       97 

3 30 and 31 oktober 2021 Rivierencup  Deurne A + B / Adults competition 151 12 163    116 

4 15 and 16 oktober 2021 Antwerp Diamond Trophy Wilrijk International A competition 88 13 101    125 

5 9 oktober 2021 Pirouette Skating Leuven International B competition 123 10 133 128 10 138 107 

6 2 oktober 2021 Die Swaene Cup  
Heist Op 
Den Berg 

A + B / Adults competition 98 7 105 97 10 107 56 

7 13 en 14 mei 2021 Hivernia Cup Mechelen 
National A + B + Adults 
competition 

57 5 62    127 

8 8 mei 2021 Beker van de stad Leuven  Leuven B competition 59 5 64    128 

9 25 april 2021 Kristal Cup CANCELLED Gent 
International Adult 
competition and Recreational 
Ice Dance competition 

       

10 24 april 2021 Ice Crystal Trophy CANCELLED Gent 
International synchro 
competition 

       

11  23 en 24 april 2021 Ice Talent Trophy Deurne A competition        

12 18 april 2021 Pinguin Cup Hasselt International A competition        

13 17 april 2021 Antarctica Cup  Wilrijk A+B competition       97 

14 10 april 2021 Beker van Heist 
Heist op de 
Berg 

B + Adults competition        

15 3, 4 en 5 april 2021 Hivernia Cup POSTPONED Mechelen 
International A + B + Adults 
competition  

       

16 27 en 28 maart 2021 Skate Challenge Deurne A +B + Adult competition    127 9 136  

17 19 en 20 maart 2021 Vlaams Kampioenschap CANCELLED Hasselt A competition    110 8 118 87 

18 5 en 6 maart 2021 Belgian Championships CANCELLED   A Competition         

19 4,5 en 6 februari 2021 Icetalent Trophy CANCELLED Hasselt International A competition       168 

20 16 januari 2021 Beker van Liedekerke CANCELLED Liedekerke B + Adult competition        79 

21 Enkele wedstrijden stonden niet ingepland in 2021, maar wel in voorgaande jaren       369 
 

TOTAAL 642 59 701 550 43 593 1655 

https://www.kbkfwedstrijden.be/Belgischkampioenschap/2022/Startpagina%20Belgisch%20Kampioenschap%202022.htm
https://www.kbkfwedstrijden.be/Netepark%20Cup/2021/startpagina%20Netepark%20Cup%202021.htm
https://www.kbkfwedstrijden.be/Rivieren%20Cup/2021/startpagina%20Rivieren%20Cup%202021.htm
https://www.kbkfwedstrijden.be/Antwerp_Diamond_Trophy/2021/startpagina%20Antwerp%20Diamond%20Trophy%202021.htm
https://www.kbkfwedstrijden.be/Pirouette_Skating/2021/startpagina%20Pirouette%20Skating%202021.html
https://www.kbkfwedstrijden.be/Die%20Swaene%20Cup/2021/startpagina%20die%20swaene%20cup%202021.html
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SYNCHRO 

Wegens COVID-19 werd de synchro-wedstrijd Ice Crystal Trophy (synchro, 24 april 2021) 

geannuleerd. 

In 2021 werden gesprekken gevoerd met Anthony Grevisse (jurylid) en Nederland (trainster 

- Angelique De Visser) om een gemeenschappelijke wedstrijdsimulatie voor synchro te 

organiseren op zaterdag 4/12. Het steeds wijzigende competitierooster door COVID-19 en 

de wijzigende maatregelen, zorgden ervoor dat deze activiteit niet kon worden 

georganiseerd. 

 

IJSDANS 

Wegens COVID-19 werd de ijsdans-wedstrijd Crystal cup (ijsdans, 25 april 2021) 

geannuleerd. 

5.3.4. ORGANISATIE VK LANGEBAAN EN MARATHON EN ONDERSTEUNEN DEELNAME WEDSTRIJDEN IN 

HET BUITENLAND 

Door het ontbreken van 400m ijsbaan infrastructuur in Vlaanderen en de wisselende 

corona- en/of reisbeperkingen was het een zeer moeilijk schaatsseizoen voor langebaan. 

Van januari tot mei was het niet mogelijk om in het buitenland te trainen. Dit heeft voor velen 

geleid tot een dramatisch kort schaatsjaar. Na de zomerperiode verliep ook het begin van 

het nieuwe seizoen enigszins normaal. Vanaf september was er een relatieve normale 

werking voor onze Belgen in Eindhoven en Breda mogelijk. In de loop van december was 

het door de reis- en coronabeperkingen niet meer mogelijk om richting Nederland te gaan. 

Het Vlaams Kampioenschap kon tijdens 2021 niet georganiseerd worden wegen COVID-

19. Deze wedstrijd stond ingepland op 19 en 20 april, werd verplaatst, maar kon niet 

doorgaan.  

“VLSU zet in op wedstrijden voor verschillende doelgroepen 
en niveaus.”  
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5.4. OPTIMALISERING HUIDIG COMPETITIESYSTEEM EN JAARLIJKS 

HEREVALUEREN 

5.4.1. HET WEDSTRIJDSYSTEEM VIA VIDEO’S OF VISUEEL MATERIAAL EXTRA TOELICHTEN 

Op de website vlsu.be werden extra pagina’s toegevoegd om extra toelichting te geven over 

de structuur van het competitiesysteem van het snelschaatsen en het kunstschaatsen.  

5.4.2. INVESTEREN IN EEN EIGEN JURYSYSTEEM EN ONDERSTEUNEND MATERIAAL 

Ter ondersteuning van trainingen en eventueel wedstrijden werd een film, playback en 

livestream systeem aangekocht.  
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6. VERSTERKEN VAN HET OPLEIDINGSAANBOD 

6.1. OPLEIDING TRAINERS ONDERSTEUNEN 

6.1.1. AANTAL GEDIPLOMEERDE TRAINERS DOEN TOENEMEN 

Er doet zich een trend voor dat vele schaatsers na hun sportieve carrière sterk 

geïnteresseerd en actief blijven binnen de schaatssport. Sommige treden in de voetsporten 

van hun voormalige trainer en starten als hulptrainer en/of scholen zich bij als  

gediplomeerde trainer. Zoals onderstaande tabel weergeeft is het aantal niet gediplomeerde 

lesgevers binnen het ijsschaatsen nog steeds groot (33%). Binnen de clubs is er steeds een 

grote nood aan lesgevers zeker op het niveau van recreanten (grote ledenaantallen). 

Desondanks is het belangrijk dat ook deze lesgevers zich opleiden om de technische en 

complexe elementen op een correcte manier aan te leren en corrigeren. Gediplomeerde 

trainers kunnen de kwaliteit tijdens het lesgeven extra garanderen. Daarom wil de VLSU 

hier steeds meer op inzetten en trainers, lesgevers en begeleiders zoveel mogelijk 

stimuleren om zich levenslang bij te scholen.  
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Tabel 9: Aantal opgeleide trainers per club en niveau op basis van ledenlijst en clubbevraging jeugdsportfonds 2021 en 2020. 

 Geen diploma 
Initiator /  
ISU level 1 

AM /  
ISU level 2 

Instructeur B /  
ISU level 3 

Trainer B / 
ISU level 4 

Trainer A / 
ISU level 5 

Ba/Ma LO Totaal 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ASW   1 1 1 1   1 1     3 2 

BKSC    3        1  1  5 

DSH 2 4 6 4 1 1 5 2 2 2  1   16 14 

GSK 20 24 8 8 2 3 1 1   2 3 1 3 34 42 

HSK 2 1 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2   14 13 

IDA 1 1 2 2 5 5   3 3 1    12 11 

KHL 2 2 2 2 2    1 1     7 5 

KHM 5 4 5 2 2 4  1 2 1 1 1 1 1 16 14 

KNH 3 3 3   3         6 6 

KPL 10 10 6 6 7 7   2 1     25 24 

NLL   1 1 2 1         3 2 

NOT      1          1 

SPURS  6   2 2   1 1    1 3 10 

                0 

BSC 2 3 2 1 2      1 1  1 7 6 

ERL 1 1 1 1      1     2 3 

IRTA 1 1 1 2 1 1   1 1     4 5 

LBSG 2 2   1 1         3 3 

NLSV 2 2 2 2           4 4 

STKG 1 1 1 1 2 2         4 4 

TNT                0 

YDS  7 1 2 1 1         2 10 

TOTAAL 54 63 47 52 32 33 8 6 15 14 7 9 2 7 165 184 
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In samenwerking met VTS worden er jaarlijks opleidingen aangeboden voor trainers en 

lesgevers kunstschaatsen en snelschaatsen. De VTS opleidingen worden continu 

geüpdatet en aangepast aan de nieuwe noden. Door COVID-19 liep het organiseren en 

afwerken van cursussen stroef, maar toch vonden in 2021 vijf VTS-opleidingen plaats. Zie 

hieronder een overzicht van de georganiseerde cursussen:  

• Instructeur B, start september 2019, herexamen praktijk didactiek afgerond in 

oktober 2021. 

• Initiator Hasselt, start september 2019, herexamen praktijk didactiek in 2021 

afgerond 1 herexamen stage , stagemap moet binnen geleverd worden 31/1/2022. 

• Initiator Antwerpen, start februari 2020, cursus + examens in december 2021 

afgerond en januari 2022 met ook 1 herexamen februari 2022. Dit laatste omdat de 

cursisten mochten kiezen welke module 3 ze instapten. Module 3 van Antwerpen 

was in Herfstvakantie en Duffel was in november gestart maar vanwege opnieuw 

corona beperkingen tijdens de Kerstvakantie kunnen afronden na het verkrijgen van 

toelating na de nodige attesten te hebben aangeleverd. 

• Initiator Gent, start september 2020, cursus + examens in 2021 afgerond AM kunst 

(MECHELEN-HEIST OP DEN BERG): start september 2020, cursus + examens en 

herexamen in oktober 2021 afgerond. 

• Initiator Duffel – Heist op den Berg start september 2021, examen afgerond 2021, 

praktijk didactiek 15/1/2022; herexamen zullen in februari 2022 zijn. 

 

In 2021 behaalden 9 trainers een (nieuw) trainersdiploma (4 initiators, 5 Instructeur B). Dit 

konden er meer geweest zijn, mochten de cursusorganisaties geen vertraging hebben 

opgelopen door COVID-19.  

 

Wegens COVID-19 werden her en der bijscholingen online aangeboden, waar trainers 

konden op intekenen. VLSU zette in op het promoten van deze initiatieven. In de komende 

jaren zal VLSU blijven inzetten op het zelf organiseren van bijscholingen en seminaries voor 

de gelicentieerde coaches door gekwalificeerde mensen vanuit ISU, buitenlandse 

federaties,... .  
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6.1.2. UITBREIDEN AANTAL VERSCHILLENDE TRAINERSOPLEIDINGEN EN CURSUSSEN IN 

SAMENWERKING MET SPORT VLAANDEREN 

De Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) binnen het 

ijsschaatsen is Lieve Westerlinck. Zij houdt haar bezig 

met de verder uitbouw en organisatie van 

trainerscursussen. Trainersopleidingen (trainer B en 

trainer A) voor shorttrack en langebaan dienen nog 

uitgebreid te worden. Voor een nieuwe trainer B cursus 

vonden verschillende overlegmomenten plaats in 2021 (26/5, 18/6, 5/8, 24/8,...). De 

stramienen voor de Trainer B cursus werden ingediend op 24/6.  

 

Tijdens 2021 werd de opbouw van kunstschaatscursussen overlopen en afgestemd met het 

ontwikkelingsplan in opbouw (besproken tijdens sporttakcommissie samen met DSKO op 

6/5). De inhoudstabel en inhoud voor Instructeur B en trainer B cursus werden opgestart en 

(verder) uitgewerkt.  

6.1.3. SEMINARIES, BIJSCHOLINGEN, WEBINARS EN/OF WORKSHOPS ORGANISEREN  

Vanuit de VLSU worden opleidingen aangeboden en permanente vorming aangemoedigd.  

Deze bijscholingen hebben tot doel om trainers actief op hoog niveau samen te brengen en 

kennis uit te wisselen. VLSU organiseerde volgende bijscholingen voor trainers en coaches:  

• VTS Marathon lessen (kunstschaatsen): VLSU nam deel aan de VTS marathon via 

de organisatie van twee webinars op donderdag 18/3/2021 van 19u30 tot 20u45; 

Onderwerp: Skating Skills, Transitions, Stepsequences; Sprekers: Françoise de 

Rappard en Rita Zonnekeyn. Daarnaast werden trainers en coaches aangemoedigd 

om ook andere opleidingen te volgen georganiseerd tijdens de VTS marathon.  

• M-factor: er werd een volledige cursus Positief Coachen georganiseerd voor de 

trainers, bestaande uit drie workshops die plaatsvonden op 18/5, 22/6 en 24/8; 

hieraan nemen 23 trainers deel. Deelname is verplicht in het kunst schaatsen voor 

het verkrijgen van een trainingslicentie.  

6.1.4. CLUBTRAINERS NAAR ISU OPLEIDINGEN STUREN  

VLSU moedigt deelname aan deze seminaries of workshops aan in binnen- en buitenland 

ter verbetering van de kwaliteit. Door COVID-19 waren het aantal aangeboden ISU 

opleidingen beperkt:  

• Mireille Mostaert: ISU Novice synchro seminar (11juni - 14 juni) 

• Wim Dedeyne, Geert Dejonghe en Sara Henderson hebben deelgenomen aan een 

ISU referee cursus 
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6.1.5. GEDIPLOMEERDE TRAINERS AANMOEDIGEN OM VTS DOCENT TE WORDEN  

Het is steeds een uitdaging om voldoende docenten te vinden om VTS-cursussen te 

onderwijzen. Daarom wil VLSU samen met de DSKO nieuwe docenten aantrekken om de 

organisatie van cursussen te vergemakkelijken en het aantal cursusorganisaties te kunnen 

optrekken.  

In 2021 heeft Lieve (DSKO) potentiële VTS docenten aangeschreven (Silvie De Rijcke, 

Claudia De Condé, Annemie De Preter, Lisa Van Genck, Maxime Hanssens, Eline 

Anthonissen). Silvie De Rijcke neemt vanaf nu ook de ijsdansles op zich.  

Daarnaast heeft Lieve (DSKO) geïnformeerd in het snelschaatsen wie docent kan/wil zijn. 

6.2. EEN CULTUUR CREËREN WAARIN TRAINERSOPLEIDINGEN 

INGEBURGERD ZIJN 

6.2.1. TRAINERSLICENTIES EN NIVEAU VAN LESGEVEN AFSTEMMEN OP DE VTS-OPLEIDING 

In het kunstschaatsen hanteert men een licentiesysteem voor het kunstschaatstrainers. 

Trainers kunnen een trainerslicentie aanvragen zodra zij in het bezit zijn van een 

trainersdiploma. Het behalen van een aanvullende module is een minimumvereiste om 

schaatsers te begeleiden tijdens wedstrijden (met uitzondering van assistent coaches). 

Gezien de verdere uitbouw van de trainerscursussen werden in 2021 de eerste stappen 

ondernomen om het huidige licentiesysteem bij het kunstschaatsen af te stemmen op de 

trainerscursussen. De vergadering met de sporttak commissie vond plaats op 6/5.  

In tegenstelling tot het kunstschaatsen beschikt het snelschaatsen geen gebruik van 

trainerslicenties. In 2021 werd voor het eerste nagedacht over een de potentiële voor- en 

nadelen van een trainerslicentie. Tijdens de RvB van KBKF op 22/12 werd het voorstel 

gedaan om met een trainerslicentie te werken. De concrete uitwerking volgt in 2022. 

6.2.2. TRAINERS EN LESGEVERS INFORMEREN OVER RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT CLUB- EN 

PRIVÉTRAININGEN  

In 2021 werd een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een flowchart door de 

VLSU voor startende trainers. Deze zal in 2022 gepubliceerd worden.  

6.3. MEER GEKWALIFICEERDE OFFICIALS 

6.3.1. OFFICIALS NAAR BINNEN EN/OF BUITENLANDSE OPLEIDINGEN/WEDSTRIJDEN STUREN IN 

SAMENWERKING MET DE NATIONALE BONDEN 

Opleidingen voor officials (juryleden, technical specialists) worden in principe door de 

nationale federatie georganiseerd. De VLSU, als vertegenwoordiger van de meerderheid 
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aan Belgische clubs alsook het overgrote deel van de Belgische competitieve schaatsers, 

blijft hierin een stuwende rol spelen met het oog op de kwaliteitsverbetering van de jurering.  

In 2021 werd het opleiden van officials bemoeilijkt, aangezien 

er maar een beperkt aantal kunstschaatswedstrijden 

plaatsvonden binnen het kunstschaatsen en seminaries 

geannuleerd werden wegens COVID-19.   

Tijdens 2021 namen het aantal online webinars toe. Hierdoor 

konden enkele officials toch betrokken worden bij het geven 

van internationale seminaries in het buitenland: 

 

• Frankfurt werd online via zoom georganiseerd gedurende 1 week.  

• Rita Zonnekeyn (jury – controller) heeft een zevental opleidingen online gegeven in 

2021. 

• Ludo Daemen (data – wedstrijdverantwoordelijke) heeft een tweetal opleidingen 

gegeven in 2021. 

 

Tijdens 2021 werden 7 Belgische officials ingeschakeld bij buitenlandse ISU 

kunstschaatswedstrijden als jury, referee, controller, technical specialist of data.  

Zie hieronder een overzicht van de juryleden: 

 

JURY:  

• ISU judge and International Referee:  Françoise de Rappard 

• International judge:  Ann Müsing, Anthony Grevisse 

• National Judge/Level 3:  Nancy Terlep, Tine de Herdt, Ina Verrelst 

• Level 2:  Emma Colassin, Mathilde Marchand 

• Level 1:  Javier Barral, Amber de Wilde, Anna Baeten (PRE/MIN) 

• International judge Synchronized skating:  Anthony Grevisse 

 

TECHNICAL CONTROLLERS  

• ISU and National Technical Controller: Rita Zonnekeyn 

• Level 2: Anthony Grevisse 

 

TECHNICAL SPECIALISTS  

• ISU and National Technical Specialist:  Vera Vandecaveye, Annemie De Preter 

• National Technical Specialist:  Lieve Westerlinck, Tom Noynaert, Leen Vermeiren, 

Annick Notterdam 

• Level 3: Isabelle Pieman, Kevin Van der Perren, Jeroen Schroyen 
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• Level 2:  Clara Baiwir 

• Level 1:  Jorik Hendrickx (nieuw), Anneliese Van Houdt 

 

OFFICIALS 

• Installation of the judging system:  Ludo Daemen, Peter Riskin, Ina Verrelst, 

Annemie De Preter, Roger Broeckx.  

• Camera:  Guy Van Becelaere,   Peter Riskin, Christian Pieman, Roger Broeckx, 

Bernadette Colassin, Ludo Daemen.  

• Video operators:  Marleen Vandyck, Ludo Daemen, Danièle September, Maria 

Bouwens, Diane Mertens.  

• Data operator:  Ludo Daemen, Annemie De Preter, Ina Verrelst,  Myriam Smolders, 

Inge Adriaenssen, Roger Broeckx, Annick Notterdam.  

• Calculator:  Louis Letems, Guy Vanbecelaere, Maria Bouwens, Peter Riskin, Ludo 

Daemen. 

 

Volgende officials zijn actief als scheidsrechter binnen shorttrack:  

• Sheila Lauwers 

• An Verhelst 

• Sandra Schellekens 

• Gaby Deckmyn 

• Gunter Werner 

• Herman Smets 

• Lis Van Mierlo 

• Fabienne Coremans 

• Francoise Vermeersh 

• Christa Rommelaere 

• Kobe Werner (competitor  steward) 

• Wim Dedeyne 

• Geert Dejonghe 

• Sara Henderson: werd opgegeven door KBSF als ref cursus gevolgd bij ISU. 

6.3.2. HUIDIGE JURYLEDEN BETREKKEN BIJ DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE SPORT 

Kunstschaats- en snelschaatswedstrijden zijn enkel mogelijk met de hulp van juryleden en 

officials. Dit zijn meestal vrijwilligers die vele uren en weekends doorbrengen op de 

ijsbanen. Zij hebben een grote kennis van deze disciplines en het is daarom uitermate 

belangrijk om ook hen te betrekken bij de verder ontwikkeling van de sport:  
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• Vera Vandecaveye betrokken bij het ontwikkelingsprogramma kunstschaatsen en de 

uitwerking ervan. 

• Vera Vandecaveye en Françoise de Rappard werden ook betrokken bij een 

evaluatiemoment van de kunstschaatsers in het ontwikkelingsprogramma.  

• Françoise de Rappard en Rita Zonnekeyn verzorgden de bijscholing over 

components tijdens de VTS marathon o.l.v. Lieve Westerlinck.  

• Anthony Grevisse (internationaal jurylid) betrokken bij de organisatie van een 

mogelijk synchro seminarie (geannuleerd wegens COVID-19) en vergroten 

populariteit minder gekende disciplines. 

• Sarah Henderson organiseerde een officials cursus voor Belgische vrijwilligers in het 

snelschaatsen. 

 

“Continuous learning is your key to success.” 
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7. CLUBS ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN 

7.1. SPORTTECHNISCHE ONDERSTEUNING 

7.1.1. UITBOUWEN VAN EEN SKILLS ATTEST / UNIFORM BREVETTENSYSTEEM  

Het ‘skills attest’ is een opleidingsleerlijn voor alle jonge 

Belgische snelschaatsers – tot en met dertien jaar – uit zowel 

het shorttrack als het langebaanschaatsen. Het ‘skills attest’ 

bestaat uit zes niveaus die onderverdeeld zijn in verschillende 

leerlijnen: skills – control – move – warming-up. Het ‘skills attest’ 

werd ontwikkeld op basis van het Long Term Athlete 

Development (LTAD) model. Op deze manier tracht de VLSU 

de werking van de clubs te ondersteunen en de kwaliteit te 

garanderen. Het ‘skills attest’ wordt voornamelijk gepromoot 

via onze mascotte ‘Kwikkie’, die oorspronkelijk geïntroduceerd 

werd door de KBSF. Deze mascotte vormt het gezicht van het (jeugd)schaatsen in België 

en is ook veelvuldig terug te zien binnen de Belgische schaatssport. Het ‘skills attest’ wordt 

reeds gebruikt in de verschillende snelschaatsclubs.  

Manon Spruit werd gecontacteerd om een presentatie en workshop op het ijs te geven over 

het ‘skills attest’ aan leerkrachten lager onderwijs en leerkrachten LO. Op 17/12/2021 zou 

de sportbeurs van Moev plaatsvinden, maar werd uitgesteld omwille van COVID-19 naar 

2022. Het doel van VLSU was om tijdens deze beurs zoveel mogelijk promotie te voeren 

om zoveel mogelijk deelnemers te rekruteren. De bedoeling is om leerkrachten LO een 

kwalitatief en didactisch verantwoord model aan te bieden, zodat ze kwalitatief schaatsles 

kunnen geven aan kinderen t.e.m. 13jaar.    

 

Binnen het kunstschaatsen werd reeds nagedacht over een gelijkaardig concept. Een 

eerste overlegmoment samen met coaches zou plaatsvinden in 2021, maar werd verplaatst 

naar 2022 door COVID-19.  

 

Dankzij een samenwerking met Sport Vlaanderen en Multimove en in teken van de 

Olympische Spelen werd in 2021 een volledig nieuwe cursus voor kleuters opgesteld, 

waarin de basisvaardigheden van het schaatsen wordt gecombineerd met het Multimove 

principe. Het project wordt in samenwerking met Sport Vlaanderen uitgerold vanaf januari 

2022. 
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7.1.2. UITDRAGEN VAN DE ONTWIKKELINGSVISIE EN HET TALENTSYSTEEM  

Het uitdragen en uitwerken van een ontwikkelingsvisie en talentsysteem vraagt tijd en 

denkwerk. Volgende stappen werden hiervoor in 2021 ondernomen:  

• Ontwikkelingsvisie kunstschaatsen: binnen het kunstschaatsen werd een 

ontwikkelingsvisie uitgewerkt en uitgeschreven met als doel een ontwikkelingsplan 

op te stellen voor topsport Kunstschaatsen. Verder bouwend op het groeisysteem 

dat binnen KBKF werd geïntroduceerd en ondertussen zijn vruchten begint af te 

werpen. De ontwikkelingslijnen worden verder uitgewerkt om tot een volwaardig en 

transparant ontwikkelingsprogramma te komen voor Vlaamse beloftevolle 

kunstschaatsers. 

• Road to ice snelschaatsen: verdere stappen werden ondernomen op vlak van de 

uitwerking van het Road to Ice project voor het snelschaatsen. VTS marathon: 

bijscholingen over talent gegeven door prof. dr. Frederik Deconinck en prof. dr. Johan 

Pion gepromoot.  

• Vragenlijst over Donorsporten: naar aanleiding van een interessant webinar tijdens 

de VTSMartathon “Breed ontwikkelen en specialiseren vullen elkaar mooi aan in de 

sport “, was VLSU geïnteresseerd in de donorsporten voor shorttrack en langebaan 

schaatsen. In samenwerking met Universiteit Gent en Spartamundi werd deze 

vragenlijst doorgestuurd naar de snelschaatscoaches. Onderzoek ondersteunen: 

regelmatig contacteren er ons universiteits- en/of hogeschoolstudenten die in teken 

van hun bachelor/masterproef onderzoek dienen te voeren. Wij ondersteunen deze 

projecten graag, door het doorsturen van hun vragenlijsten naar onze coaches. Zo 

werd in 2021 een vragenlijst rondgestuurd die peilde naar de wederzijdse interactie 

tussen een coach en de atleet. 

7.2. BESTUURLIJKE ONDERSTEUNING 

7.2.1. BIJSCHOLINGEN PROMOTEN EN INFORMATIE VERSCHAFFEN AAN CLUBS   

Om de kwaliteit van clubwerkingen te ondersteunen, trachten wij hen zoveel mogelijk aan 

te sporen om bijscholingen bij te wonen. Volgende acties werden ondernomen in 2021: 

• Bijscholingen van ICES, Vlaamse Sportfederatie, ISB, Sport Vlaanderen gepromoot 

(via mail, website en social media kanalen). Herlaad je sportclub gepromoot via mail, 

website en social media kanalen.Nieuwe pagina voor clubs aangemaakt op de 

website, ter ondersteuning van hun werking (Dynamo-project, Sport Vlaanderen)Via 

het jeugdsportfonds trachten wij clubs aan te moedigen voor het volgen van 

opleidingen 
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7.3. ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

7.3.1. PLATFORM VOOR ALLE SPORTCLUBS MET ADMINISTRATIE, COMMUNICATIE EN FINANCIËN 

VERDER UITBOUWEN EN ONDERHOUDEN  

Met oog op professionalisering en om de administratieve last te 

verlichten voor de clubs en VLSU  werd ervoor gekozen om op 

zoek te gaan naar een nieuw administratief platform. Na overleg 

werd beslist om een samenwerking aan te gaan met Twizzit 

(online dataplatform), die de vorige ledenadministratietool volledig 

vervangt. Twizzit maakt het daarnaast mogelijk om inschrijvingen 

voor evenementen/activiteiten te verzorgen, laat gemakkelijk 

communicatie toe tussen clubs en leden en is geschikt om de 

rapportering van het jeugdsportfonds er in onder te brengen (vanaf 2022). De opstart vond 

plaats in september 2021, bij de start van het nieuwe seizoen. 

 

Alle clubs kunnen dankzij VLSU gebruik maken van het basispakket. Clubs kunnen er echter 

zelf voor kiezen om een uitgebreid pakket aan te schaffen zodat hun leden mee betrokken 

worden en de organisatie van activiteiten vergemakkelijkt. 

 

“Zonder samenwerking staan we nergens.” 
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8. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN 
 

Een gezond en ethisch sporten beleid is belangrijk en onmisbaar onderdeel geworden van 

ons beleid. Stap voor stap tracht VLSU hierop verdere progressie te maken. Hieronder een 

overzicht van de verwezenlijkingen in 2021:    

1. Actieve aanspreekpunt integriteit (API):  

a. Marij Timmerman (achtergrond in het snelschaatsen) en Gerda Vandezande 

nam de plaats in van Jan Dierckx (achtergrond in het kunstschaatsen). Nauwe 

samenwerking met sporttechnische coördinatoren voor uitwerking van 

activiteiten en aanleveren van documentatie. De rol van de API en hun 

bereikbaarheid werd ook in 2021 kenbaar gemaakt aan de clubs tijdens de 

algemene vergadering (26/07/2021) en representatieve raad (20/12/2021). Er 

werd een aparte pagina opgesteld over de VLSU API naast de pagina over 

gezond en ethisch sportbeleid (https://www.vlsu.be/vlsu-api-s). Het profiel van 

de VLSU API en de bevoegdheden zijn ook beschikbaar op de website alsook 

het club API profiel (https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten).  

b. De werking van de VLSU API werd in 2021 geëvalueerd. 

 

2. Preventie, vorming en sensibilisering organiseren:  

a. Aanstelling Annelies Dom: kiné achtergrond en zal 

blessurepreventieprogramma’s verder opvolgen. 

b. Aanstelling Mireille Mostaert: doctoraatsstudent binnen talentonderzoek en 

zal  talentontwikkelingsprogramma’s opstellen.  

c. Bijscholingen: de aangesloten clubs binnen de VLSU werden bevraagd over 

welk thema het meest interessant is, om een bijscholing over te organiseren. 

Daaruit bleken EHBO, specificatie naar wondverzorging bij snijwonden en 

prestatiedruk bij sporters naar voor.  

d. Beide bijscholing zullen doorgaan fysiek in 2022, als COVID dit toelaat. 

e. Shorttrack: Een eerste aanzet werd gegeven door Vera over de 

sportspecifieke risico's binnen shorttrack. 

f. Medisch geschiktheidsattest werd door GES commissie besproken ism de 

vereniging van sport – en keuringsartsen. Marc Geenen maakte vragenlijst in 

orde tegen eind september op sportkeuring.be. Het geschiktheidsattest werd 

toegelicht op de representatieve raad van 20/12/2021. Informatie werd 

toegevoegd aan de website (https://www.vlsu.be/sportmedische-keuring). 

g. Rubriek gezond en ethisch sporten op de website: alle nuttige informatie 

(commissies, adviesorgaan, VLSU API’s, gedragscodes, handelingsprotocol, 

rapporteringsformulier, sportmedische keuring…), acties (tegen pesten, 

https://www.vlsu.be/vlsu-api-s
https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten
https://www.vlsu.be/sportmedische-keuring
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mentaal welzijn), links, documenten, apps, websites zijn terug te vinden op de 

deze pagina’s en consulteerbaar door (niet-)leden, clubs, bestuurders, 

coaches, officials, vrijwilligers,… 

h. Actuele maatregelen die van kracht waren gedurende Corona pandemie 

werden ook verspreid via de website.  

i. Via de website werden bijscholingen zoals Sport met Grenzen, Sporten op 

jongerenmaat gepromoot via onze sociale media. 

j. M-factor werd georganiseerd over 3 workshops (18/5, 22/6 en 24/8); hieraan 

namen 23 trainers deel.   

k. Actie tegen Pesten (ethisch pesten): Er werd een aparte pagina op de website 

voorzien (https://www.vlsu.be/tegen-pesten), via nieuwsberichten, sociale 

media en via mail werd Vlaamse week tegen pesten gepromoot 

(https://www.vlsu.be/nieuws/vlaamse-week-tegen-pesten). De actie van STIP 

IT werd in de verf gezet.  

l. Actie Mentaal welzijn in samenwerking met Sport Vlaanderen 

(#sportersbelevenmeer): er werd een aparte pagina of de website voorzien 

(https://www.vlsu.be/mentaal-welzijn), via nieuwsberichten, sociale media en 

via mail werd deze actie gepromoot. 

m. Sensibilisering via het jeugdsportfonds. 

3. Voorzien in een adviesorgaan 

a. Commissie Gezond en Ethisch Sporten (CGES), laatste vergadering dateert 

van 30/08/2021 met volgende agendapunten: 

i. Sportmedische keuring 

ii. Gezondheidsinitiatieven voor clubs   

4. Beschikken over gedragscodes en handelingsprotocol 

a. De gedragscodes werden opgesteld door de VLSU API’s en reeds gehanteerd 

sinds 2020 en werden geüpdatet in augustus 2022. De gedragscodes werden 

al ondertekend door de meeste nationale coaches, raad van bestuur VLSU, 

personeel, de topsportdirecteur en verspreidt naar alle clubs. Deze zullen 

vanaf 2022 stapsgewijs opgenomen worden in het intern reglement, nadat er 

nagedacht wordt over mogelijke sancties die kunnen volgen bij het niet 

naleven van de gedragscodes.  

b. In het jeugdsportfonds stimuleren we het gebruik van een eigen gedragscode 

en handelingsprotocol binnen de clubs. 

c. Het handelingsprotocol wordt reeds gehanteerd sinds 2020 en werd 

geüpdatet in augustus 2022.   

5. Beschikken over een tuchtrechtelijk systeem 

https://www.vlsu.be/mentaal-welzijn


59 
 

a. Tuchtreglement inzake praktijken door clubs, sporters, begeleiders en officials 

opgenomen in het intern reglement. 

b. Tuchtreglement inzake dopingpraktijken opgenomen in het intern reglement 

c. De VLSU is aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal.  

6. Via haar sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau voeren:  

a. De federatie API heeft een gesloten facebookgroep aangemaakt voor alle club 

API’s. Onze federatie API’s proberen op deze manier de betrokkenheid van 

de club API’s te vergroten. Daarnaast kunnen ze op een directe manier club 

API’s ondersteunen.  

b. Momenteel beschikken 13 van de 21 clubs over een club-API. Dit zijn 3 Club 

API’s meer dan in 2020. 

c. Club API's ontvingen toolbox 'Sport met grenzen op jongerenmaat' (11 boxen 

249 EUR). Hiermee konden zij binnen hun club aan de slag gaan. Er werd 

ondersteunend Youtube filmpje gemaakt met extra informatie.  

d. We hebben een aparte pagina over gezond en ethisch sporten, waarbij we 

verwijzen naar de toolkit van ICES. Deze pagina bevat club ondersteunend 

materiaal (https://www.vlsu.be/gezond-en-ethisch-sporten). Een sociale kaart 

met meldprocedures werd ook in 2021 toegevoegd aan de website.  

e. Een quiz en handleidingen over hoe omgaan met pesten en mentaal welzijn 

zijn ook beschikbaar op de website (https://www.vlsu.be/tegen-pesten; 

https://www.vlsu.be/mentaal-welzijn). 

f. Bijscholingen worden gepromoot via nieuwsberichten en worden per mail 

aangekondigd.  

g. Opvolging van een ethische en gezond sportenbeleid gebeurt via het 

jeugdsportfonds. 

h. Seminarie positief coachen: 3 workshops (18/5, 22/6 en 24/8) werden 

georganiseerd; hieraan nemen 23 trainers deel. 

 

Komende beleidsjaren zal extra werk gestoken worden in het verder uitbouwen en 

uitwerken van deze zeven maatregelen.  

 

 

https://www.vlsu.be/tegen-pesten
https://www.vlsu.be/mentaal-welzijn


60 
 

9. GOED BESTUUR 
 

Vlaamse sportfederaties ontvangen na de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector niet enkel 

subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes zoals 

goed bestuur. Jaarlijks krijgt iedere sportfederatie een beoordeling van Sport Vlaanderen 

aan de hand van een reeks indicatoren. Het Bestuur van de VLSU laat zich leiden door de 

principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. Deze principes zoals 

transparantie, democratie, interne verantwoording en controle en zachte indicatoren worden 

systematisch meer en meer geïntegreerd in de werking. In 2021 werd sterk ingezet op de 

drie pijlers van de harde indicatoren.  

 

VLSU behaalde in 2021 op de dimensie transparantie een score van 100% (2020: 88,89%). 

In teken van transparantie werden volgende stappen ondernomen:    

• De website en social media kanalen (www.vlsu.be) beschikken over verschillende 

tabbladen die volgende informatie bevatten:  

o Goed bestuur: externe belanghebbenden kunnen hier informatie over de 

structuur en werking terugvinden waaronder taken, samenstelling, benoeming 

leden RvB, procedures omtrent agenda, verloop en besluitvorming 

vergaderingen, algemene taakomschrijving bestuursleden, specifieke taken 

bestuursleden, renumeratie, beleid belangenconflicten, richtlijnen en 

gedragscodes, introductie procedure nieuwe bestuursleden. In 2021 werd het 

document geüpdatet en aangevuld.  

http://www.vlsu.be/
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o Reglementen: de statuten (+ aanvraag tot statutenwijziging), het huishoudelijk 

reglement (RIO), aanvulling reglement i.v.m. goed bestuur en een verwijzing 

naar het sportief reglement zijn hier terug te vinden. Deze documenten worden 

jaarlijks geüpdatet indien nodig.  

o Beleidsplan: externe belanghebbenden kunnen hier het beleidsplan, 

financieel schema (Luik II), presentatie algemene vergadering, alsook het 

jaarverslag inkijken. Deze documenten worden jaarlijks aangevuld. 

o Verslagen vergaderingen: de verslagen van de raad van bestuur en algemene 

vergadering (+ ppt) zijn beschikbaar op dit tabblad van de website. Deze 

documenten worden op regelmatige basis aangevuld.    

o Formulieren: verzekerings- en onkostenformulieren worden ter beschikking 

gesteld op de website. Deze documenten worden jaarlijks geüpdatet indien 

nodig.  

 

De VLSU behaalde in 2021 op de dimensie democratie een score van 86,11% (2020: 

38,89%). Volgende stappen in teken van democratie werden ondernomen: 

• Document ‘Goed bestuur’: zoals eerder aangegeven heeft de VLSU een document 

‘Goed bestuur’ opgesteld met extra informatie over de werking en structuur van de 

RvB (taken, samenstelling, benoeming leden RvB, procedures omtrent agenda, 

verloop en besluitvorming vergaderingen, algemene taakomschrijving 

bestuursleden, specifieke taken bestuursleden, renumeratie, beleid 

belangenconflicten, richtlijnen en gedragscodes, introductie procedure nieuwe 

bestuursleden). Dit document werd in 2021 geüpdatet en aangevuld. Daarnaast 

werden extra ondersteunende documenten opgesteld zoals bv. een 

benoemingsbrief, naar aanloop van de herverkiezingen in 2022.  

• Vergaderingen RvB: de RvB vergadert minstens op maandelijkse basis. Verslagen 

worden publiekelijk geplaatst op de website.  

• Statuten: in teken van goed bestuur werd een statutenwijziging aangevraagd en 

goedgekeurd door de AV (zie verder).  

 

De VLSU behaalde in 2021 op de dimensie interne verantwoording en controle een score 

van 81,82% (2020: 43,18%). In teken van interne verantwoording en controle werden 

volgende stappen ondernomen:  

• Algemene vergadering: VLSU zet in op het rapporteren en informeren van hun clubs 

door het organiseren van een algemene vergadering. In 2021 waren er geen 

afwijkingen van deze code en er waren het voorbije jaar geen belangenconflicten. In 
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teken van goed bestuur werden in 2021 statutenwijzigingen aangevraagd, na 

goedkeuring van de algemene vergadering. Tijdens de algemene vergadering 

werden aan de hand van Luik II het meerjarenplan en jaarplan met inbegrip van de 

missie, strategie en de (lange termijn) financiële planning voorgesteld en 

goedgekeurd. Deze documenten kunnen ingekeken worden via de website. 

• Evaluaties: in 2021 werden functioneringsgesprekken gehouden met de 

personeelsleden, API en directeur topsport. De werking en samenstelling van de RvB 

werd geëvalueerd a.d.h.v. een vragenlijst.  VLSU evalueert zijn werking ook via het 

jaarverslag, het beleidsplan en luik II.  

• Financiën: Sinds 2020 werkt VLSU samen met een boekhoudkantoor (De Kleine 

Prins, commissarissen en bedrijfsrevisor) en beschikken we over een analytische 

boekhouding. Deze boekhouding wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd. 

• Gedragscode: de VLSU heeft een gedragscode opgesteld en ondertekend door de 

bestuursleden, directie en personeel. Daarnaast werden gedragscodes opgesteld 

voor trainers, officials, clubbesturen, vrijwilligers, atleten.  

 

Voor de zachte indicatoren heeft de VLSU de afgelopen jaar 2021 ingezet op:  

• Indicator 2: de raad van bestuur heeft een zelfevaluatie afgelegd, waarin sterktes en 

zwaktes van goed bestuur naar voor kwamen (via www.goedbestuur.be).   

• Indicator 6: de VLSU tracht interne belanghebbenden te betrekken door het 

organiseren van overlegmomenten bv. topsportontwikkelingsprogramma (overleg 

met coaches), schaatskriebels (overleg met clubs), gesloten facebookgroepen 

(synchro, clubAPI’s), enzo...  

• Indicator 12: er zijn klachtenprocedures in het intern reglement gekomen voor 

atleten, clubs en grensoverschrijdend gedrag. Het handelingsprotocol is beschikbaar 

op de website en werd aangepast in 2021.  
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Figuur 10: Lange termijnvisie zachte indicatoren o.b.v. de zelfscan Goed Bestuur  
aangeboden door VSF. Puntenschaal 0-4 

 

Via de  nieuwe database Twizzit werden er een aantal administratieve taken verlicht voor 

de clubs en de federatie: 

• Inschrijvingen nieuwe leden 

• Raadplegen van de ledendatabank 

• Opvragen van ledenlijsten voor subsidieaanvragen voor gemeentelijke overheden 

• Transfers 

• enz … 

 

De unie van de twee voormalige bonden is een geleidelijk proces dat over de komende jaren 

zal vervolledigd worden. In teken van informatieoverdracht naar de Vlaamse Overheid 

maakt de VLSU jaarlijks een analyse van de harde indicatoren en de zachte indicatoren en 

evalueert zijn eigen werking. Aan de hand hiervan is de VLSU in staat het goed bestuur 

verder uit te werken.  
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10. PROMOTIE 

10.1. MEDIACOVERAGE VERGROTEN 

10.1.1. PROFESSIONELERE MEDIA: ACTIEF PROMOTEN EN DUIDEN VAN DE IJSSCHAATSSPORT 

In 2021 heeft de VLSU haar promotie kanalen verder 

uitgebreid en probeert de ijsschaatssport te duiden op 

verschillend manieren:   

- Momenteel bedraagt de Facebookpagina 625 

volgers dit is een stijging van 33%. Het Instagram 

account van de VLSU telt nu 715 volgers. Dit is 

een stijging van 46%.  

- Naast de website vlsu.be, facebookpagina en instagrampagina werd in 

samenwerking met de KBSF en KBKF een nieuwe website gelanceerd: 

ijsschaatsen.be. De insteek hierachter was:  

o Meer visibiliteit te creëren 

o Meer eenheid uitstralen met de nationale bonden (gemeenschappelijke 

pagina voor nieuwsberichten).  

o Alle evenementen die in schaatslandschap georganiseerd worden en 

openstaan voor niet leden en leden, samen te brengen. Clubs kunnen zelf hun 

activiteiten via deze website bekend maken. Op deze manier hopen wij 

nieuwe leden te kunnen aansporen om te gaan schaatsen of huidige leden te 

betrekken bij verschillende activiteiten.  

- Vanaf september 2021 werken VLSU en aldus ook de clubs met TWIZZIT. Naast de 

functionaliteit van ledenadministratie is het een aantrekkelijke moderne online tool 

die leden en federatie dichter bij elkaar brengt. Deze modernisering kan een positief 

effect hebben op het aantrekken van nieuwe leden.    

- VLSU en Sport Vlaanderen hebben samen op 29 oktober 2021 een artikel 

geschreven en gedeeld via Sporza. Het artikel: “Aarzelt u om te gaan schaatsen met 

het gezin? 5 misvattingen van de baan geveegd” (KLIK HIER) 

10.1.2. CLUBS ONDERSTEUNEN OM LOKAAL PROMOTIE TE MAKEN 

Zoals eerder ook al werd aangehaald proberen wij via onze social media kanalen promotie 

te maken voor de verschillende clubs. Zie hieronder een overzicht:  

• Overkoepelende website die evenementen di openstaan voor niet-clubleden en 

leden promoot: www.ijsschaatsen.be  

• Via instagram, facebookpagina, wedstrijdkalender. 

file:///C:/Users/mirei/Documents/Federatie%20VLSU/Beleidsperiode%202022/Jaarverslag%202021/-https:/sporza.be/nl/2021/10/28/aarzelt-u-om-te-gaan-schaatsen-met-het-gezin-5-misvattingen-van-de-baan-geveegd~1635409699908/
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• Promotie verstuurd naar alle Vlaamse gemeentes en steden: de sportdiensten, 

vrijetijdsdiensten, overkoepelende steden en gemeenten hebben digitaal een affiche 

ontvangen en konden affiches in A3 formaat bij ons aanvragen. 

• Jonge shorttracker Tjorven heeft deelgenomen in het programma De Strafste Sport 

op Ketnet. Wij hebben dit gepromoot op onze social media kanalen.  

• VLSU stimuleert clubs om zelf ook promotie te maken. Ook werd dit opgenomen in 

het Jeugdsportfonds, waarbij clubs bewijsmateriaal moeten aanleveren van 

wedstrijden en activiteiten die zij organiseren en van promotie die zij voeren in en 

rond de ijsbaan.  

10.1.3. AANSTELLING JOURNALIST 

In 2021 was Eline Anthonissen aangesteld om de sociale media kanalen te verzorgen. 

Hierdoor kan VLSU een uniforme werkwijze hanteren om posts te plaatsen op onze socials: 

facebookpagina, instagram en website. De visibiliteit is hierdoor groter dit resulteert ook in 

een groei van onze volgers op de sociale media! 

10.1.4. LIVESTREAM TIJDENS WEDSTRIJDEN ORGANISEREN 

Een livestream vergroot de visibiliteit, daarom wil VLSU daar steeds meer op inzetten en in 

investeren. Tijdens het Belgisch Kampioenschap werd reeds gewerkt met een Livestream. 

Het Vlaams Kampioenschap werd geannuleerd wegens COVID-19, waardoor geen 

livestream werd voorzien.     

De intentie is er om ook voor andere wedstrijden structureel livestream te voorzien 
(kunstschaatsen : alle wedstrijden waarbij het jurysysteem -en dus de camera van het 
jurysysteem- wordt gebruikt) 

 

10.1.5. VLSU VOERT PROMOTIE VOOR WEDSTRIJDEN, KAMPIOENSCHAPPEN EN INTERNATIONALE 

WEDSTRIJDEN 

De promotie voor wedstrijden was vrij beperkt in 2021, aangezien er slechts een beperkt 

aantal wedstrijden plaatsvonden en deze wedstrijden vaak zonder  publiek dienden door te 

gaan. Volgende promotie werd gevoerd in 2021:   

- Wedstrijden werden gepromoot via de wedstrijdkalender op de website VLSU en op 

de website ijsschaatsen.be.  

- Op de website van VLSU werden artikels geschreven over competitieve schaatsers 

en er werd een aparte pagina voorzien met uitleg over het competitiesysteem  
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- Er werden banners aangekocht die we tijdens wedstrijden aan de deur kunnen 

plaatsen om de clubs in Vlaanderen meer in de kijker te plaatsen. "De VLSU heeft in 

2021, 2 banners laten maken, 1 voor shorttrack en 1 voor kunstschaatsen. Deze 

dienen om de  VLSU en de aangesloten clubs promoten tijdens regionale en 

nationale wedstrijden.    

10.1.6. SPORT PROMOTEN DOOR TOPSPORTERS EN AMBASSADEURS 

In 2021 werd er aandacht besteed om de breedtesport, competitiesport en/of topsport meer 

onder de aandacht te brengen:  

• Dennis Krouglov, de kunstschaatser, nam deel aan ‘Belgium Got Talent’, onze club 

Hivernia Mechelen ondersteunde Dennis hierin. De VLSU heeft mede stemmen 

geronseld voor Dennis door de nieuwsberichten actief op onze sociale media te 

posten. 

• Loena Hendrickx nam deel aan het programma: Containercup. Hierdoor kreeg het 

kunstschaatsen extra media aandacht.  

• Hanne en Stijn zijn langsgegaan tijdens zomerstage shorttrack kamp te Mechelen en 

tijdens de Opening van Deurne.  

• Onze topsporters kwamen regelmatig in de media (nieuwsberichten, reportages 

Sporza, etc.) wegens hun goede resultaten en naar aanloop van de Olympische 

spelen in 2022.  

10.2. EXTRA INKOMSTEN GENEREREN VOOR ONZE SPORTTAKKEN 

10.2.1. AANTREKKEN SPONSOREN 

In 2021 werd een contract afgesloten met 6D Sports 

Nutrition.  

Tijdens de zomerkampen werden goodiebags uitgedeeld 

waarbij er gesponsord werd door 6D sports nutrition, 

Raggers Schoonmaakbedrijf, Bioracer Sportswear, Karin 

Ronne, ijsbaan Leuven.  
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11. JEUGDSPORTFONDS 
 

VLSU heeft in 2020 opnieuw een aanvraag ingediend bij Sport Vlaanderen, met als doel 

financiële ondersteuning te kunnen bieden vanaf 

2021 aan clubs die inzetten op jeugdwerking en 

de organisatie van sportkampen, stages voor 

jeugdleden,… Het ‘Go For Ice’ project 2021 werd 

goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Ter 

voorbereiding werd het jeugdsportproject reeds opgestart in 2020 en gefinancierd door de 

eigen middelen van VLSU. In totaal namen 13 clubs (9 kunstschaats-, 4 snelschaatsclubs) 

deel aan het jeugdsportfonds. Hun prestaties werden beoordeeld op 3 pijlers nl.: begeleiding 

en ondersteuning jeugd, kwaliteit en vorming van jeugdleden, promotie en toename 

jeugdleden (klik hier). Er werd een ranking opgemaakt per pijler. De eerste kreeg een 

gouden schaats, de tweede een zilveren en derde een bronzen. De andere plaatsen kregen 

een paarse schaats ter appreciatie van hun deelnamen.  

In onderstaande tabel zien we een stijging van de gemiddelde scores ten opzichte van 2020. 

Hiermee kunnen we besluiten dat onze deelnemende clubs de kwaliteit, promo en 

begeleiding binnen hun clubwerking hebben verbeterd. 

 

Tabel 10: Gemiddelde scores op de pijlers van het jeugdsportfonds. 

 

Daarnaast kreeg iedere club specifieke 

feedback mee met een aantal verbeterpunten 

waar ze het komende jaar op kunnen 

inzetten. Ook werd er een spiderdiagram 

meegestuurd ter situering van hun ranking 

ten opzichte van de andere schaatsclubs.  

Een bedrag van € 20.000 werd verdeeld over 

de 13 clubs die het bedrag kunnen inzetten om hun jeugdwerking te optimaliseren. Op deze 

manier hopen we jaar na jaar de kwaliteit van onze jeugdwerking binnen de clubs te zien 

groeien. 

Pijler 
Gemiddelde score 

clubs 2020 

Gemiddelde score 

clubs 2021 

Pijler 1 begeleiding en ondersteuning 

jeugd 
48,1 53,6 

Pijler 2 kwaliteit en vorming jeugdleden 35,2 39,4 

Pijler 3 promotie en toenamen jeugdleden 33,7 51,9 

https://www.vlsu.be/jeugdsportfonds
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12. TOPSPORT 
 

De topsportwerking binnen de VSLU bestaat uit de prestatieprogramma’s die worden 

gefinancierd vanuit Sport Vlaanderen en deels vanuit de nationale federatie (KBSF) en 

deels uit ontwikkelprogramma’s (Shorttrack, Be Gold). Door de aanstelling van de topsport 

directeur per 1 januari 2020 zijn deze programma’s meer onder de regie van de federatie 

gekomen. Dit heeft gezorgd dat de topsportprogramma’s dichter bij de federatie zijn 

gekomen dat in het verleden, daardoor is er meer zicht op de programma’s en overleg over 

de richting en ontwikkelingen van de prestatieprogramma’s richting de Olympische Spelen 

2022. De beoogde verbindingen tussen de prestatieprogramma’s en ontwikkelprogramma 

konden door de COVID 19 pandemie minder met elkaar in verbinding worden gebracht. In 

het begin van 2021 zorgde COVID er ervoor dat er maar een aantal internationale 

toernooien konden onder strikte maatregelen toch konden doorgaan. Voor de groep 

daaronder was dat incidenteel het geval. Dit heeft wel gezorgd dat het uitdagend was voor 

de topsporters en hun omkadering om de juiste evolutie door te maken.  

 

Alleen in begin 2021 hebben er voor het Langebaan schaatsen, in een ISU bubbel van 4 

weken een 4 tal officiële wedstrijden plaatsgevonden: EK langebaan, twee  World Cups en 

het WK Afstanden. Voor het Shorttrack was er alleen het EK Gdansk en het WK in 

Dordrecht. Bij het Kunstschaatsen was er alleen het WK Kunstschaatsen. 

 

In het tweede deel van 2021 konden de wedstrijden, zij het onder hele strikte COVID 

maatregelen en COVID testing protocollen internationale wedstrijden gelukkig weer 

doorgaan.  De gehele COVID pandemie heeft er voor gezorgd dat veel sporters een minder 

afwisselende trainingsprogramma hebben kunnen uitvoeren dan gebruikelijk. Ook het leven 

onder de strikte COVID maatregelen had impact op de sporters. Binnen de programma’s is 

er ook aandacht geweest voor de mentale weerbaarheid van topsporters en daar waar nodig 

kon er door Sport Vlaanderen hulp worden geboden. 

 

Voor de groep onder de topsporters waren in het eerste deel van 2021 de uitdagingen groot, 

om trainingen te kunnen houden. In België als in Nederland was het een uitdaging om een 

groot aantal trainingen voor onze Vlaamse schaatsers door te laten gaan.  

In Vlaanderen konden door de opgelegde maatregelen alleen topsporters en sporters op de 

nominatieve lijst van Sport Vlaanderen, (>12jaar) blijven trainen Dit was ook nog in het 

eerste deel van 2021 van toepassing. Helaas konden wij als federatie in het belang van 

bestrijding van COVID-19, niet anders doen dan deze maatregelen te volgen. Ook in de 

topsportprogramma’s werd dit ook streng nageleefd, zodoende dat er minimale COVID 

gevallen hebben plaatsgevonden. De gehele COVID situatie heeft mogelijk ook nadelige 
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gevolgen voor de toekomst voor het behoud van jonge sporters in de categorie van 

talentdetectie en ontwikkeling dat in het seizoen 2020-2021 stil heeft gestaan. De 

ontwikkelingen van talenten kan hierin invloed op hebben, welke mogelijk consequenties 

heeft op langere termijn, ook in aantallen. 

  

Gelukkig was er met ingang van het seizoen 2021 – 2022 meer mogelijk, zij het onder strikte 

maatregelen. Dit was soms uitdagend en onduidelijk of en wanneer stages / wedstrijden 

door konden gaan. De verschillende (internationale) organisaties hebben er alles 

aangedaan om de wedstrijden, ook in aanloop, helaas zonder publiek, te organiseren.  

Hier onder volgt per programma een beknopt overzicht uit 2021. 

12.1 PRESTATIEPROGRAMMA’S  

In 2021 waren er de volgende prestatieprogramma’s en ontwikkelprogramma’s:  

• Prestatieprogramma Loena Hendrickx (Kunstschaatsen) 

• Prestatieprogramma Bart Swings (Snelschaatsen / langebaan) 

• Prestatieprogramma Mathias Vosté (Snelschaatsen / langebaan) 

• Prestatieprogramma Stijn Desmet (Snelschaatsen / Shorttrack) 

• Prestatieprogramma Hanne Desmet (Snelschaatsen / Shorttrack) 

• Prestatieprogramma Shorttrack Relay (Snelschaatsen / Shorttrack) 

• Ontwikkelprogramma Shorttrack / Be  Gold 

• Ontwikkelprogramma Kunstschaatsen  

• Ontwikkelprogramma Snelschaatsen  

 
Aantal topsporters in de prestatieprogramma’s :  10 topsporters  

Aantal sporters in de ontwikkelprogramma’s :   4 Be Gold 14 junioren  

12.1.1. PRESTATIEPROGRAMMA LOENA HENDRICKX (KUNSTSCHAATSEN) 

 

Na het blessure leed van de aflopen jaren was het jaar 

2021 het jaar dat Loena weer aansluiting maakte op de 

internationale toernooien . Met mooie 5e plaats op het WK 

in Stockholm en een 3e en 5e plaats op ISU Grand Prix 

wedstrijden. Mede door een goede samenwerking binnen 

de omkadering tussen de coaching en para/medische staf 

kon het blessureleed achter zich worden gelaten. In de 

zomer besloot de trainer Carine Herrygers te stoppen met de begeleiding van Loena. Door 

een wijziging in de omkadering met aanvullende trainingen op terrein van choreografie heeft 
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dit geen nadelige invloed gehad op de beoogde ontwikkeling in het seizoen 2021-2022. Het 

eerste deel van het seizoen 2021 – 2022 stond in het teken voor juiste voorbereiding voor 

de Olympische Spelen. Door het goede optreden op het WK in Stockholm was Loena de 

eerste schaatsster die zeker was van deelname aan de Olympische Spelen.  

 

12.1.2. PRESTATIEPROGRAMMA BART SWINGS  

Met een bronzen medaille op het WK 

Afstanden in Heereveen in de ISU 

bubbel, heeft Bart Swings zijn  

De overstap naar schaatsteam IKO 

heeft een heel goed vervolg gekregen. 

Door de juiste samenwerking binnen 

Team IKO en nog met coach Jelle 

Spruyt begint de overstap zeer 

positieve vormen aan te nemen en 

begint Bart een Vaste waarde binnen Team Iko te worden. Door verhuizing naar 

Heerenveen kan Bart nog meer optimaal trainen en meer (kwalitatieve) schaatsuren maken 

welke positieve invloed heeft op de schaatstechnische ontwikkeling.  

Trainer Jelle Spuyt is op de achtergrond nog steeds betrokken en er is een goede 

samenwerking met de staf van Team IKO, onder leiding van Martin Ten Hove. Door de 

uitzondering van topsport in Nederland kon Bart, gedurende de COVID pandemie als 

topsporter in Thialf Heerenveen (NED) blijven trainen.  

Dit zorgde voor de goede resultaten in het begin van 2021 met een bronzen medaille op de 

WK Afstanden. Dit maakt voor de Olympische spelen medaille kandidaat.  

In het tweede deel van 2021 stond alles in het teken voor goede voorbereiding op de 

Olympische Spelen. Uiteraard was deelname aan de World Cups van belang om de quota 

plaatsen veilig te stellen. Dat verliep naar alle tevredenheid. Met een tussenstand in de 

World Cup Ranking op 1e plaats op de Mass Start en 4e plaats op de long distance stond 

alles in de steigers voor een goede klassering op de Olympische Spelen, met als grooste 

doel het onderdeel Mass Start. 
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12.1.3. PRESTATIEPROGRAMMA MATHIAS VOSTÉ 

Het begin van 2021 in de week na het EK 

Sprint (16 / 17 jan 2021) was voor Mathias 

Voste een groot drama. Door een ernstige 

liesblessure heeft het gehele jaar in teken 

gestaan van revalidatie. De positieve 

voortekenen in het seizoen 2020 – 2021 kon 

Mathias uiteindelijk door de blessure niet 

waarmaken. Binnen het Team Reggeborgh 

heeft men altijd het vertrouwen gehouden in Mathias z’n schaatscarrière. Het 

revalidatieproces heeft heel lang geduurd, maar door de begeleiding van de para / medische 

staf en z’n persoonlijke coach Desly Hill heeft Mathias zich klaar gestoomd voor de ISU 

World Cups welke nodig waren voor kwalificatie Olympische Spelen 2022. In het najaar 

schaatste Mathias een mooie 1.45.47 bij de Season Opening in Inzell, welke vertrouwen gaf 

in de komende World Cup wedstrijden. Gedurende het seizoen is de 500m heeft Mathias 

uit voorzorg laten schieten en heeft Mathias zich gefocused op de 1000m en 1500m. wat 

uiteindelijk ook de kwalificatie voor de Olympische Spelen heeft opgeleverd. De omgeving 

waarin Mathias zich binnen met Team Reggeborg kan ontwikkelen is heel goed. Samen 

trainen met topschaatsers als Kjeld Nuis en Ireen Wust, met ook met de trainers Gerard van 

Velde en Michel Mulder zorgt voor een optimale schaatsomgeving.  

12.1.4. PRESTATIEPROGRAMMA STIJN EN HANNE DESMET 

Stijn en Hanne Desmet hebben in Nederland een unieke 

trainingsomgeving bij Team Nederland, ook gedurende de 

COVID-19 pandemie. De sporttechnische samenwerking met 

Team NED, waar Pieter Gysel een belangrijke schakel is , 

steeds mee vruchten af. In de zomer hebben Stijn en Hanne 

hun ijstrainingen in Nederland kunnen uitvoeren ondanks COVID-19 doordat topsport onder 

de uitzonderen valt, ook in Nederland. Zowel Stijn als Hanne hadden helaas in de zomer en 

najaar veel blessureleed, hersenschudding en knieblessures. 

Dit deed de gehele Olympische voorbereiding in duigen 

vallen. Er kon niet aan alle World Cups worden deelgenomen, 

maar Stijn en Hanne konden zich wel plaatsen voor de 

Olympische Spelen op de door hun gewenste afstanden. Aan 

het einde van 2021 was er niet nog helemaal zeker of Stijn en Hanne optimaal in vorm 

zouden zijn voor de Olympische Spelen. Helaas voor Stijn en Hanne plaatste geen andere 

derde Belgische schaatser voor de Olympische Spelen, zodat er geen Mixed relay kan 
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deelnemen aan de Olympische Spelen. Er was bij Stijn en Hanne ook een grote 

teleurstelling dat het shorttrack programma Relay zich niet heeft gekwalificeerd voor de 

Olympische Spelen.   

De samenwerking met Nederland dient ook een meerwaarde opleveren voor het shorttrack 

programma in Hasselt. De covid situatie was in 2021 door de gescheiden trainingsbubbels, 

heeft het nauwelijks mogelijk gemaakt om Belgische schaatsers met Stijn en Hanne samen 

te laten trainen. Ook de rol en ervaringen van bondscoach Pieter Gysel om opgedane kennis 

en expertise bij het Nederlandse programma om te delen met het shorttrackprogramma in 

Hasselt was uitdaging. Dit wordt in de sporttechnische evaluatie van de 

prestatieprogramma’s meengenomen.  

12.1.5. PRESTATIEPROGRAMMA SHORTTRACK RELAY (SNELSCHAATSEN/SHORTTRACK)  

Op het EK Shorttrack in Gdanks (POL) was met de 5e plaats in de Relay een goede start 

van het jaar voor de heren van het Senioren Relay Programma. Er was geen mixed relay 

op het EK, maar met een 18e en 19e plek in overall klassement Heren was voor senioren uit 

Hasselt een goede start van 2021. Dit gaf de schaatsers en staf goede moed voor het 

Olympische seizoen 2021 – 2022 ondanks het tijdelijk wegvallen van twee schaatsers met 

zware blessures door een valpartij in Hasselt in december 2020.  

De COVID maatregelen zorgde ook voor het Shorttrackprogramma er helaas voor dat er 

onder strikte maatregelen wel in Hasselt kon worden getraind. Samen met Team Kroatië, 

als onderdeel van hun trainingsbubbel, werden de voorbereidingen voor het 

shorttrackseizoen gedaan met oa ook stages in Font Romeu (FRA), Bormio (ITA) en 

Courmayeur (ITA). Dit jaar is een vervolg gemaakt met de ondersteuning met fysieke / 

kracht trainingen onder begeleiding van plaatselijke kine praktijk is Hasselt. Ook hebben de 

topsporters gebruik kunnen maken van expertise op het terrein van voeding en mentale 

trainingen. Dit laatste heeft ook ondersteuning geboden bij de situatie rondom de COVID 

pandemie.  

Helaas heeft het sportprogramma niet geleid tot kwalificatie voor de Olympische Spelen 

2022. In de ranking op de Olympic Qualification World Cups wedstrijd voor kwam Team 

Belgie in de Relay niet verder dan de 10e plaats, waar een Top 8 plaats nodig was voor de 

deelname aan de Olympische Spelen. Door geen kwalificatie van een derde individuele 

schaatser, naast Stijn en Hanne Desmet, in de Top30, kan België helaas niet deelnemen 

aan het onderdeel Mixed Relay op de Olympische Spelen (4 – 20 februari 2022).  

Het ontbreken van meerdere wedstrijden in het seizoen 2020 – 2021 en verschillende 

sporttechnische, organisatorische en persoonlijke aspecten worden als oorzaak genoemd 

voor niet plaatsen voor Olympische Spelen. Dit wordt meegenomen in de evaluatie over het 

seizoen 2021-2022 en verdere ontwikkeling van het shorttrack programma in Hasselt.  
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12.1.6. ONTWIKKELINGSPROGRAMMA SHORTTRACK / BE GOLD  

Ondanks de COVID pandemie heeft shorttrack ontwikkelprogramma zich wel verder kunnen 

ontwikkelen. Door de strikte maatregelen van Sport Vlaanderen in Hasselt welke goed 

werden nageleefd konden de sporters goed hun trainingen uitblijven voeren. Ook waren de 

sporters in de gelegenheid mee te gaan met buitenlandse stages naar Font Romeu (FRA), 

Bormio (ITA) en Courmayeur (ITA). Door de samenwerking met seniorenprogramma en 

gezamenlijke trainingen zorgt er voor dat het ontwikkelprogramma Shorttrack / Be Gold 

verder wordt versterkt. Het dagelijks meetrainen van jonge talentvolle rijders, aangevuld met 

een aantal trainingspartners,  

In 2021 is er door corona beperkt een (tweetal) momenten op terrein van talentdetectie voor 

rijders vanuit Vlaanderen een mini stage en een trainingsdag georganiseerd. De 

ontwikkeling van de schaatsers wordt besproken met de trainers en opgeslagen in Panega 

platform. Dit geldt ook voor video opnamen.  

Er wordt vanuit het Hasselt programma ook ondersteuning geboden aan een privé initiatief 

om trainingen voor jeugdige rijders (Star Class Niveau junioren D) te verzorgen. Dit biedt 

mogelijk  

Er waren een beperkt  aantal (internationale)  wedstrijden voor junioren gehouden, 

waardoor het niet veel mogelijk is om iets over de sportieve prestaties te vermelden.  

12.1.7. ONTWIKKELINGSPROGRAMMA KUNSTSCHAATSEN  

In 2021 is een start worden gemaakt met een collectief ontwikkelprogramma 

kunstschaatsen. Op basis van het Belgische Nationaal Team (BNT) van de KBKF zijn er 

schaatsers uitgenodigd om deel te nemen aan talentdetectie dag. Omwille van COVID-19 

heeft er maar één talentdetectie dag kunnen plaatsvinden. De doel voor de collectieve 

trainingen en talentdetectie voor het kunstschaatsen, onder de regie van de federatie, is om 

in beeld te brengen wat de fysieke ontwikkelingen van de schaatsers zijn en om feedback 

te geven op de voorgereden kür. Door het samenbrengen van talenten en hun coaches 

zorgt er voor dat kennis en expertise kan worden gebundeld. De informatie over de talenten 

wordt binnen het atleetvolgsysteem Panega opgeslagen. Door de positieve internationale 

ontwikkeling van de schaatsers kan er ook samen met Sport Vlaanderen en BOIC worden 

gekeken naar een Be Gold traject voor de langere termijn. Dit zal in 2022 een vervolg 

kunnen krijgen.  

Inmiddels is ook één talent toegelaten op de Topsportschool in Wilrijk, niet in de formele 

setting als Topsportschool Kunstschaatsen, maar als individu met een A Statuut. Dit zorgt 

er voor dat er een goede combinatie is van studie en topsport. Voor de toekomst is een 

bredere instroom van talenten noodzakelijk om uiteindelijk naar een topsportschool 

kunstschaatsen toe te werken.  
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12.1.8. ONTWIKKELINGEN JONG BELGIË / ONTWIKKELPROGRAMMA SNELSCHAATSEN 

Vanaf de zomer 2021 konden collectieve trainingen meer worden georganiseerd. Zoals ook 

het Road To Ice project van de KBSF. Hieraan konden vanuit de Inline-sport 25 sporters 

deelnemen met als doel nieuwe talentvolle schaatsers te identificeren Het cross-over 

programma waarbij Inline (top)sporters in een trainingsweek worden geïntroduceerd in de 

snelschaatssport begint stilaan de vruchten af te werpen. Met de aanstelling van een 

junioren bondscoach kon er een start worden gemaakt met het programma Jong België, 

met (tijdelijke) ondersteuning van Sport Vlaanderen, Vier jonge talenten deelnemen aan de 

World Beker Junioren, welke zorgde Dit programma is de basis zijn om talentdetectie en 

herkenning goed in te richten. Mede door de bevindingen tijdens van dit programma zouden 

criteria en ontwikkellijnen voor snelschaatsen worden opgesteld. Dit geeft een inzicht in 

fysieke en schaatstechnische mogelijkheden.  

Een van talenten uit Jong België Fran Vanhoutte, ook voortgekomen vanuit het Road To Ice 

project 2018, die ook een combinatie in 2021 maakte met de inline sport, scoort goed bij 

internationale wedstrijden met zelfs een bronzen medaille op het onderdeel Mass Start bij 

de World Cup junioren. 

Naast junioren zijn er ook nog senioren actief bij internationale wedstrijden. Deze doen oa 

hun trainingen bij ISU Center of Excellence in Thialf en hebben op basis van financiering 

van de KBSF en eigen financiering een traject uit gestippeld tot aan de Olympische Spelen. 

In begin 2021 deden Stien Vanhoutte en Sandrine Tas ook mee in de ISU bubbel, zoals 

Bart Swings. Dit leverde naast verschillende nationale records ook deelname aan de WK 

afstanden op. In het tweede deel van 2021 heeft alleen Sandrine Tas zich tijdens de World 

Cups rechtstreeks voor de Mass Start gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Door 

teruggeven van quota plaatsen door andere landen, krijgt zij ook de kans om te starten op 

de 500m, 1000m en 1500m in Beijing.  
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FINANCIEEL LUIK 
Graag verwijzen we naar de resultatenrekening en Luik II voor een overzicht van de 

doelstellingen en het financiële luik.  

 

 


