
In totaal 155 uur schaatsplezier! In totaal 155 uur schaatsplezier! 

ALLE CĲFERS OP EEN RĲ!
TERUGBLIK SCHAATSSEIZOEN ‘20-’21

WAT BODEN WE AAN

SKA TĲDLĲN 2020-2021 SEIZOEN

SCHAATSDISCIPLINES

SVEN KRAMER ACADEMY TEAM

4
SKA team

TROTS OP ONZE PARTNERS

60
SKA trainers

• Langebaan
• Shorttrack
• Ijshockey
• Marathon 

• Jeugdschaatsen
• Volwassenschaatsen
• Ouder-Kindschaatsen
• Schoolschaatsen
• Natuurĳsclinics

Oprichting SKA
27-08-2020 

Start inschrĳvingen
01-09-2020

Natuurĳsclinics
11-02-2021

Start 
buitensportlessen
01-03-2021

14-09-2020

Start volwassenschaatsen
05-10-2020

Start schoolschaatsen

Gedeeltelĳke lockdown, 
einde volwassenschaatsen

09-11-2020

14-10-2020

Strenge lockdown,
einde jeugdschaatsen

en schoolschaatsen
15-12-2020

Start 
Jeugdschaatsen

Einde seizoen 
2020-2021 

De Sven Kramer Academy is er voor iedereen. Via de schaatslessen willen we 
jeugd enthousiasmeren en motiveren voor de schaatssport. Daarnaast bieden 
we volwassenen de kans om (beter) te leren schaatsen. Ook creëren we voor 
scholen de gelegenheid om samen het ĳs op te gaan d.m.v. ons schoolschaats-
programma. Ontdek het unieke lesprogramma van de Sven Kramer Academy!

MEISJES 56%JONGENS 44%

• Er jeugdschaatsers zijn die wel 100 kilometer heen   
 en terug reizen om bij ons te komen schaatsen.
• Er 3x zoveel mailtjes met informatie    
 omtrent de coronamaatregelen zijn verstuurd.
• Er 8 veterstrikpoules zijn gemaakt, zodat er    
 elke les 10 ouders naar binnen konden.

schaatslessen vonden er plaats 
bestaande uit o.a. uitdagende 
techniekoefeningen en leuke 
schaatsspellen!

12/19
JEUGDSCHAATSEN

schaatslessen zĳn er gereali-
seerd met aansluitend een 
online home work-out aanbod! 

2/19
VOLWASSENSCHAATSEN

schaatslessen zĳn er gereali-
seerd voor schoolkinderen met 
o.a. een mini-Elfstedentocht! 

20/100
SCHOOLSCHAATSEN

WIST JE DAT

• Er 1804 losse schoolschaatslessen gedoneerd zijn   
 tijdens onze decembermaandactie met partner IT4Kids.
• Wij met partner Unox hebben uitgezocht dat er   
 afgelopen februari 466.000 kinderen (2-12jr)    
 voor het eerst op natuurijs hebben gestaan. 
• Wij tijdens de lockdown leuke online challenges met   
 de jeugdschaatsers en onze trainers hebben gedaan.

SCHOOLSCHAATSEN

1000 870
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8 verschillende scholen
9 verschillende groepen (5 t/m 8)

103

DE ĲS UREN EN HET AANTAL LESSEN

GerealiseerdDoel
(i.v.m. sluiting scholen door lockdown) 

   

SchoolschaatsenVolwassenen

10 22

JEUGDSCHAATSEN

450 650
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VOLWASSENSCHAATSEN

100 150
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Ook wĳ hebben wegens de coronamaatregelen hinder gehad bĳ het aanbod van ons schaatsprogramma. 
Door de lockdown zĳn er een aantal schaatslessen helaas gecanceld.
Hoeveel ĳs uren en lessen zĳn er in totaal gerealiseerd?

+44% +50%

Buitensportlessen

Jeugdschaatsen

GEMIDDELDE LEEFTĲD JEUGDSCHAATSERS: 8 JAAR 


