
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR
SCHAATSCLUBS  WAAR DE BESTE 14

SCHAATSCLUBS VAN NEDERLAND STRI JDEN OM DE
TITEL 

"Waar het allemaal begint"



Nederland

schaatsland 

JOYConcepts-NK  Clubs  2021

Nederlandse populatie: 16.8 mln 
Actief in sport: +/- 10 mln

Interesse in schaatsen: 5 mln 
Actieve schaatsers: +/- 1.3 mln (schaatsen minimaal 1x/jaar)
Lid van een ijsclub: +/- 225.000
Actieve schaatsleden: +/- 37.500
Schaatsclubs: +/- 645
Elke schaatsprof start zijn/haar carrière bij een schaatsclub. 

Nederland heeft een lange schaats- historie en -traditie.  
Zodra het begint te vriezen, start in Nederland de

schaatskoorts. 
 

Daarnaast doet Nederland al lang mee in de wereldtop
van het schaatsen met veel medailles op de Olympische

Spelen, WK's en EK's. 

Schaatsen is gewoon onderdeel van ons DNA



Olympic Winter Games 2018
5th place overall medals

Meer 
facts & figures

2018-2019 -  ONLINE
Schaatsen.nl: 2.3mln unique visitors 

Fan-database: 74.000 fans

2018-2019 -  TELEVISIE
115uur schaatsen waarvan 85uur LIVE TV

3mln Nederlandse fans hebben de 10K op de 

 Olympische Spelen gekeken

SCHAATSEVENTS @THIALF 
Tijdens World Cups, EK's NK's is het altijd full house  

Opvallend:
 

Toename van interesse in het schaatsen onder jongeren
16-29jaar (!) 



NK CLUBS



ACHTERGROND

NK Clubs is een initiatief van Sicco Janmaat - assistant coach Jumbo Visma
schaatsteam (>10jaar). 

Creëren van nieuwe talenten start bij de schaatsclub. Maar zodra je een
talent bent, verlaat je je club om bij een KNSB talenteam of commerciële
ploeg te gaan rijden. Vanaf dat moment is er geen binding meer met de club. 

Ook ziet hij steeds minder talenten opkomen en minder nieuwe leden
binnenkomen bij de schaatsclubs, terwijl er +/- 5mln schaatsfans zijn in
Nederland!



IREEN  WÜST

5x GOUD @OS

NK Clubs is zo belangrijk voor de toekomst van het

schaatsen! Het is mega tof en goed om tijdens dit event

met jonge talenten samen te schaatsen, interactie te

hebben en onderdeel te zijn van je oude club. Het voelt

ook goed om iets terug te doen voor je oude club, daar

waar het allemaal voor mij begon. 

SVEN KRAMER
Medaille Recordhouder

NK Clubs is zo belangrijk voor het creëren van nieuwe

talenten en ze te inspireren beter te worden. Ik houd

echt van dit nieuwe, innovatieve concept. Om nieuwe

talenten te creëren, moet je bij de club beginnen. Dat is

de plek waar ze de basis leren én leggen.   

JAC ORIE
Coach Jumbo-Visma Team

Clubs zijn de foundation voor onze talenten. We

moeten de clubs helpen om meer kinderen aan te

trekken en de trainers te ondersteunen. NK Clubs

speelt een belangrijke rol om te inspireren, te

informeren en te ondersteunen zodat we nieuwe

Sven's, Kjeld's en Ireen's creëren voor de toekomst. Ik

coach mijn oude club tijdens het NK Clubs.  

TOP

SCHAATSERS

& 

COACHES 

 

SUPPORTEN 

HET NK CLUBS



KIDS

CLUBS 

TALENTEN

PROFESSIONELE
SCHAATSERS

Kinderen kennis laten maken met schaatsen en inspireren om lid te worden van

een schaatsclub.  

Talenten inspireren om hun droom na te jagen en een professionele schaats(t)er

te worden.

Om betere en sterkere clubs te worden. 

Interactie met andere clubs, trainers, coaches, besturen, KNSB, etc

Zij inspireren kids en talenten en doen wat terug voor hun oude schaatsclub. 

NK CLUBS = INSPIRATIE 

TRAINERS
Creëren van betere trainers die ook meer kids en talenten kunnen aantrekken en

ontwikkelen.

"NK Clubs moet een jaarlijkse traditie worden en een permanent event op onze schaatskalender. Wij als KNSB supporten dit
fantastiche event!" Remy de Wit - Technisch Directeur KNSB



NK Clubs = 
waar het allemaal begint

#clubliefde

Een nieuwe schaatscompetitie in Nederland - Vanaf 2020 Officiële status

Altijd in het eerste weekend van Oktober

Opening van het nieuwe schaatsseizoen

Voor de beste 14 clubs die zich kwalificeren door een 'year-round' ranking systeem

Intensief contact met de 25 beste schaatsclubs van Nederland

Voor veertien schaatsers per team (50% = man - 50% = vrouw)

6 junioren & 8 senioren (500m-1.000m-1.500m-3.000m)

Professionele schaatsers kunnen meedoen bij de club waar ze een licentie hebben

Iedereen mag maar 1 afstand schaatsen  

Altijd op dé beste en bekendste schaatslocatie van Nederland: Thialf Heerenveen

Thuishaven van de WK's, etc en trainingscentrum van de commerciële teams

Tijdens het toernooi organiseren we een Summit voor ouders, trainers, clubs, sponsors, etc

Inspirerende workshops over sportvoeding, mentale training, 'hoe het best te trainen' door oa.

Jac Orie of Sicco Janmaat, 'hoe meer sponsors of leden van een club aan te trekken', etc

In Maart sluiten we het seizoen af met een Summit in Thialf Heerenveen voor clubs en hun leden,

inclusief verschillende workshops en laatste (final) training op het ijs 

https://www.nkclubs.nl/ranglijst/


Eerste NK Clubs - 6 Oktober 2018

Afsluitende Summit met 80 deelnemers - Maart 2019

Tweede NK Clubs - 5 Oktober 2019 

Afsluitende Summit - 14 maart 2020 afgelast ivm Corona

1.

2.

3.

4.

RESULTATEN 2018 + 2019

MEDIA AANDACHT
Studio Sport + Jeugdjournaal (700.000)

Nationale kranten 

Locale kranten 

1.

2.

3.

PROFESSIONELE SCHAATS(T)ERS 
Namen deel aan het NK Clubs met hun 'oude' club 

Waren ambassadeurs voor het NK Clubs in de pers/social media 

Weer Interactie en betrokkenheid met hun club 

Commerciële teams (IKO-TalentNed- EasyJet) hebben clinics gegeven

aan verschillende clubs door onze eigen 'win-acties'/ activatie. 

Patrick Roest reed een baanrecord tijdes NK Clubs en Hein

Otterspeer zijn beste tijd van het seizoen 2019-2020.

1.

2.

3.

4.

5.

CLUBS 
Interactie met en betrokkenheid van alle clubs in de Top 20 van de

ranking. "Wat moeten we doen om mee te mogen doen?"

Belang van het NK Clubs voor de clubs: 8.7 (nav evaluatie/enquete)

Jullie "ontwerp je clubspandoek" actie via Drukwerkdeal wat zo tof

1.

2.

3.

"Dit gaat echt over #clubliefde. Eén club - één team"

"Alsjeblieft organiseer dit NK elk jaar!"

SUMMIT  
Clubs over het concept: "Heel veel learnings en veel kunnen netwerken"

Ouders: "Interessante onderwerpen voor ons allemaal"

1.

2.

Evaluatie gemiddelde: 8 

SCHAATSERS  
Deelnemers vinden het concept fantastisch: 9 (gemiddeld)

"Zo cool om voor mijn club te schaatsen én in 1 team te zitten met Sven,

mijn held." "Meest inspirerende schaatsevent ooit. Ik kon Ireen Wüst van

alles vragen naast me op het bankje terwijk ik mijn schaatsen aandeed!"

3 EVENTS @THIALF O.B.V.  €0 BUDGET

IN 2020 KRIJGT HET NK CLUBS DE OFFICIËLE STATUS VAN DE KNSB!  



Next Steps 



What's next

Meer impact creëren

Budget om meer impact te creëren, ook op LT

'Full support' van de KNSB - status officieel gekregen 

Interactief platform voor clubs

Clubs helpen te verbeteren op verschillende levels

Informeren - Inspireren - Interactie

Vol Thialf tijdens het event 

Kinderen - scholen betrekken (>2021)

Meer activaties tijdens het event

Fun - meer interactie publiek met prof's - entertainment

Meer (online) activaties door het jaar heen

Allemaal omtrent #clubliefde 

Meer workshops tijdens de Summit(s)

Vrijdag en zaterdag activiteiten: Thialf alleen open voor het  NK

Clubs

Vrijdagavond: Laatste training -sponsor race -  diner met de

teams - Award ceremony

Zaterdag - hele dag: Training - NK Clubs wedstrijd - Closing

Ceremony

NK Clubs is heel belangrijk voor de toekomst van het schaatsen 

 (ontwikkeling) in Nederland.  

Speelt in op een dringende behoefte (clubs, talent ontwikkeling, etc)

Eer om te winnen en goed voor de club spirit. 

Platte tekst toevoegen



SUMMITS (MAART+OKTOBER)
- Interactie - Informeren - Inspireren

- Professionele workshop voor:

Talenten-trainers-clubs-KNSB-ouders-netwerk-

werknemers-etc

SCHAATSCLUBS
- Interactie + connect + support

- Aanwezigheid in hart van de clubs 

- 'Year round'  (zomer + winter) activatie - 

*NK Clubs skeeleren op circuit Zandvoort is nu in

ontwikkeling

TALENT DEVELOPMENT
- Train the Trainer programma @Summits

- Inspireren van PostNL talenten @NK Clubs

INTERN + EXTERN

- Awareness achterban clubs 

- Schaatsclinics door de professionele schaatsers

- Inspirerende 'talks' van de schaatsers - coaches

- Businessrelatie-event - netwerk @NK Clubs  

Activatie kansen



ACTIVATIE 

NK  CLUBS  - JOYConcepts  2021

SCHAATSCLUBS

NK  CLUBS

ORGANISATIE KNSB

 

COMMERCIËLE

TEAMS

SUMMIT  @MAART

NK  CLUBS  EVENT

@OKTOBER



Vragen? 
Ideeën?
Meedoen?
Laat het ons weten!

WWW.NKCLUBS.NL

Joyce Rommelaar 

+31 (0)6 26212783 - joyce@joyconcepts.nl

Sicco Janmaat
+31 (0)6 23 39 55 79 - siccojanmaat@gmail.com


