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RESPONDENTEN
KUNTSCHAATSEN

9 clubs

Bedankt voor de medewerking 

Antarctica Skate Wilrijk Hasseltse schaatsclub

Antwerpse Kunstschaatsclub 
Ruggeveld

Kunstschaats academie Hivernia
Mechelen

Brugse Kunstschaatsclub Kunstschaatsclub Netepark
Herentals

Die Swaene Heist o/d Berg Kunstschaatsclub Pirouette 
Leuven

Gentse schaatsclub Kristalijn



RESPONDENTEN SYNCHROONSCHAATSEN

Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld

Gentse Schaatsclub Kristallijn

Kunstschaatsclub Netepark Herentals

3 clubs

Bedankt voor de medewerking 



RESPONDENTEN SCHORTTRACK

Bouwdewijn Schaats Club

Easy Riders Leuven

Ice Racing Team Antartica

Ijsschaatsclub “De Schaverdijn”

Shorttrackclub Kristallijn Gent

5 clubs

Bedankt voor de medewerking 



RESPONDENTEN LANGE BAAN

Lange Baan Schaatsclub Gent

Noord-Limburgse Snelschaatsvereniging

Alle 2 clubs

Bedankt voor de medewerking 



RESPONDENTEN: TOTAAL

77 trainers uit 19 clubs

Bij de meeste vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk (som antwoorden > 100%)

Percentages telkens op 77 antwoorden, behalve als vraag voor sommigen ‘niet van toepassing’ is



1.KWALITEIT 
TRAINERS 
VLSU WIL DE KWALITEIT VAN DE TRAINERS VERHOGEN



1.1 ERVARING

• Huidige situatie

Trainers met meer dan 15j ervaring zal 

VLSU inzetten voor workshop en 

seminaries



1.2 VERGOEDING

• Huidige situatie

Diverse aanpak inzake vergoedingen.

VLSU wil trainersvergoeding in 

verhouding zetten met de 

opleidingsgraad



1.3 VTS OPLEIDINGEN

• Huidige situatie:  23% van onze trainers heeft geen enkel diploma

VLSU wil het aantal gediplomeerde 

trainers verhogen



1.3 VTS OPLEIDINGEN

• Interesse: 64% van de trainers heeft interesse om een opleiding te volgen

VLSU is bezig met het 

opleidingsaanbod te verbreden en zal 

regelmatig opleidingen voorzien. 



1.2 VTS OPLEIDINGEN

• Organisatie

Wanneer: meeste stemmen gingen naar de maanden september 38% en oktober 32%

Spreiding: grote verdeeldheid, de helft wil lessen compact - de andere helft wil dit gespreid

VLSU zal advies uitbrengen naar de VTS trainersopleiding



1.2 VTS OPLEIDINGEN

• Organisatie

Gewenste plaats van cursus: heel divers 

VLSU zal advies uitbrengen naar VTS 

zodat er rekening kan gehouden worden 

met de locatievoorkeuren bij het 

organiseren van opleidingen



1.3 SEMINARIES

VLSU zal komende jaren workshops

organiseren rond deze thema’s en op

zoek gaan naar mensen met expertise binnen 

deze thema’s

• Organisatie
77 % heeft interesse in het volgen van
een trainersseminarie

Top 3 van topics: 

1. Techniek, 
2. Blessurepreventie 
3. Schaatsspecifieke off-ice oefeningen



1.3 SEMINARIES

• Organisatie

De helft verkiest seminaries tijdens avonden in de week (zomerseizoen), de andere helft 

overdag tijdens de weekends (zomerseizoen).

VLSU zal seminaries proberen organiseren zowel in de weekavonden als weekend

84% vindt het nuttig om een specialist in het buitenland te vragen.

VLSU zal indien er in eigen land geen expertise is, in het buitenland op zoek gaan.



2. TRAININGEN
VLSU WIL CLUBS HELPEN TRAININGEN TE ONDERSTEUNEN



2.1 OFF-ICE TRAININGEN

• Huidige situatie

84% van de trainers geven aan dat er off-ice 

trainingen zijn in de club.

2/3de van de trainers doet dit voor of na de 

ijstraining, maar de helft ook tijdens zomermaanden

De helft van de trainers geeft zelf off-ice training.

De off ice trainingen bestaan voornamelijk uit 

lenigheid, techniek en kracht.



2.1 OFF-ICE TRAININGEN 

• Huidige situatie

Slechts 34% wenst extra hulp.

De meesten wensen: trainingstools 

aanbieden, trainers met elkaar in contact 

brengen, seminaries geven.

VLSU zal komende jaren meer seminaries 

organiseren en tools ontwerpen die jullie op 

onze website kunnen terugvinden.



3 WEDSTRIJDEN
VLSU WIL CLUBS ONDERSTEUNEN TIJDENS WEDSTRIJDEN



3.1 ORGANISATIE WEDSTRIJDEN

• Huidige situatie

62% vindt dat er voldoende wedstrijden

in België plaatsvinden.

Slechts 4% geeft aan dat er onvoldoende 

trainers zijn om mee naar buitenlandse 

wedstrijden te gaan.



3.2 ONDERSTEUNING WEDSTRIJDEN

• Hoe kunnen wij als VLSU helpen bij de ondersteuning van wedstrijden?

- Ondersteuning trainers, op organisatorisch vlak, coördinatie wedstrijden

- Betere website voor resultaten, stabiel IT-systeem voor vlottere communicatie, betere werking scorebord

- Checklist wat aanwezig moet zijn op wedstrijden, realistische tijdsschema’s, reclame maken

-Video maken wat vereist is om te levelen, i.p.v. enkel een schriftelijke beschrijving

- Nationaal team naar buitenland meer ondersteunen

- Ijsdans meer ondersteunen

- Jurymeetings verplichten/ graag overlegmoment schaatser- trainer - referee - TC

- Prijs deelnamen verminderen of iets aanbieden voor deelname (bv. goodiebag)

- Hulp om goede choreografen te vinden

- Graag een lijst van medische specialisten die weten wat schaatsen is

VLSU zal deze informatie/tips grondig doornemen en aanpassingen doorvoeren waar nodig en mogelijk



3.3 WEDSTRIJDSYSTEEM

• Wat vinden jullie van het huidig wedstrijdsysteem? (1/2)

- Groot gebrek aan degelijk IT-systeem (meest vermeld!)

- Onprofessionele jurering van components

- Teveel wedstrijden

- Te weinig recreantenwedstrijden, B-wedstrijden, adultswedstrijden, graag opnieuw ook voor dansers

- A-schaatsers niet laten deelnemen aan B-wedstrijden

- Levelen is te moeilijk

- Recreantenwedstrijden teveel gericht op show met verwaarlozing techniek

- Te weinig plaats voor synchro, ijsdansen

- Mogelijkheid ontbreekt om overgang naar volgende categorie te blokkeren

- Coaches teveel in competitie met elkaar, i.p.v. belang schaatsers en globale niveau van de sport

VLSU zal deze informatie/tips grondig doornemen en aanpassingen doorvoeren waar nodig en mogelijk



3.3 WEDSTRIJDSYSTEEM

• Wat vinden jullie van het huidig wedstrijdsysteem? (2/2)

- Fout om bij provinciale kampioenschappen aan alles te moeten deelnemen

- Door nieuwe reglementering zijn recreantenwedstrijden niet meer voor de (beginnende) recreant

- Te weinig spreiding tussen wedstrijden

- Teveel wachttijden op wedstrijden, in het bijzonder ook bij prijsuitreiking

- Lat ligt te laag voor overgang naar nieuwe categorie, beter twee keer punten moeten behalen vooraleer over te gaan

- A en B wedstrijden op 1 dag en dan uitloten is niet OK.

- Betere communicatie over wedstrijdsysteem aan trainers van niet-competitieven

- Jammer dat MIF-testen zijn afgeschaft want veiligheid is belangrijk

- Wedstrijden beter op niveau laten rijden, evt. Canadese wedstrijdstijl

VLSU zal deze informatie/tips grondig doornemen en aanpassingen doorvoeren waar nodig en mogelijk



WAT GAAT VLSU NU DOEN?

BELEIDSPLAN OPMAKEN EN SUBSIDIES 
AANVRAGEN BIJ SPORT VLAANDEREN 
ONTVANGEN TER ONDERSTEUNING 

VAN DE HUIDIGE WERKING

KWALITEIT : VTS OPLEIDINGEN 
UITBREIDEN, SEMINARIES ORGANISEREN, 

ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 
OPSTELLEN

ONDERSTEUNING CLUBS: 
( TRAINING) TOOLS UITWERKEN,  

HELPEN WEDSTRIJDEN: CHECKLIST,…

Wij kunnen dit niet alleen en hebben ook jullie hulp en inzet nodig!


