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1 Inleiding 
 
 
De afgelopen vijf Olympische cycli hebben leden van de BSBN een vaste plaats afgedwongen in de 
Nederlandse Olympische ploeg. Waarbij we de afgelopen winterspelen zowel in de monobob, 2-mans 
bob, 4-mans bob en het dames skeleton vertegenwoordigd waren en voor het eerst een Olympische 
medaille (brons) hebben gewonnen. Op het gebied van rodelen hebben we geen Olympische 
geschiedenis. Wel hebben we de afgelopen jaren twee dames met de Kroatische nationaliteit die 
uitkomen in het wereldbekencircuit namens de BSBN.  
 
De conclusie na de afgelopen Olympische cyclus is dat de stappen die er zijn gezet op het personele 
vlak een positieve invloed hebben gehad op met name de doelstellingen rondom de structuur, 
talentontwikkeling en de prestaties. 
 
Missie 
“Het dusdanig richting geven aan het topsportproces en het faciliteren van de topatleten zodat 
structureel topprestaties worden geleverd op mondiale evenementen. De BSBN en haar sportieve staf 
geeft leiding aan, organiseert, faciliteert en financiert (grotendeels) een fulltime, coach gestuurd,  
trainings- en wedstrijdprogramma waarbinnen het voor kansrijke atleten, met onvoorwaardelijke inzet 
en wil om te slagen, mogelijk is het beste uit zichzelf te halen.” 
 
Visie 
“Door consequent goede atleten te scouten en deze de gelegenheid te geven zich op fysiek en technisch 
gebied te ontwikkelen in onze sporten, vanuit een Nederlandse coaching structuur en door daarnaast 
jaarlijks een piloten opleidingstraject aan te bieden voor remmers met ambities in die richting, is het 
mogelijk van Nederland een vaste internationale hoofdrolspeler te maken. Piloten zijn de basis waarop 
een stabiele prestatiecultuur gebouwd moet worden.” 
 
Ambitie 
De weg naar Milano 2026 zal zeker niet zonder obstakels zijn, daar de bobslee piloten zijn gestopt na 
de Olympische Spelen. Een heel nieuw team zal moeten worden opgebouwd, waarbij enkele remmers 
ervaren remmers nog zullen aanhaken. Als nieuwe piloten zijn er talentvolle sporters in kaart die middels 
fysieke testen hebben aangetoond in ieder geval fysiek bij de wereldtop te kunnen horen. Bij het 
skeleton hebben we natuurlijk wel Kimberley Bos die uitmuntend gepresteerd heeft en haar 
ambitieniveau nog verder heeft bijgesteld.  
 
Onze ambitie is om in Milano vertegenwoordigd te zijn met: 

- 1x 4-mans bob heren 
- 1x 2-mansbob heren 
- 1x monobob dames 
- 1x 2-mans bob dames 
- 1 x skeleton heren 
- 1 x skeleton dames 
- 1 x team-event skeleton 

 
Afgelopen zomer hebben er verschillende fysieke testen plaatsgevonden waarlangs sporters zijn 
geselecteerd. Tweewekelijks is er gezamenlijk getraind op Papendal. Aan de hand van de laatste 
fysieke testen op 17 september zijn de sporters geselecteerd die een winterseizoen gaan draaien. Voor 
het eerst sinds lange tijd is er weer een grote groep atleten. Daarnaast staan we er goed voor doordat 
NewCold zich voor 4 jaar aan ons heeft gebonden. Nog niet eerder zijn we een nieuwe Olympische 
cyclus ingegaan met een hoofdsponsor.  
 
 
 
 



Jaarplan BSBN  
2022-2023 

 
 
 

 
 
Bob en Slee Bond Nederland  2022-2023 
       4 

 
Strategische doelen 
 

1. Minimaal 80% van de atleten scoort binnen een jaar beter op de fysieke testen 
2. Zowel voor bobslee als skeleton een volwaardig development programma waarbij wordt 

deelgenomen aan enkele EC wedstrijden, maar waar de focus ligt op zo veel mogelijk afdalen. 
3. Voor skeleton minimaal 1 meisje en 1 jongen in het jeugd Olympisch programma 
4. Voor het rodelen wordt er een talentontwikkelingsplan geschreven en is er minimaal 1 sporter 

die deelneemt aan het jeugd Olympische programma 
5. We hebben een volledig gevuld bestuur, waar ook parasport een plekje in gaat krijgen 
6. Bundeling van de aanwezige Nederlandse kennis op gebied van begeleiding, coaching, fysieke 

training, materiaal, managementvaardigheden en bestuurservaring blijft een belangrijk 
aandachtspunt.  

7. Aangaan van een partnership met de atletiekunie 
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2 Topsport 

2.1 Inleiding. 
 
De BSBN stelt vast dat het op mondiaal niveau presteren in de sleesporten vereist dat sporters 
getalenteerd zijn, dat het materiaal waarmee afgedaald wordt van wereldklasse is en dat slechts met 
uitstekende trainingsprogramma’s het beste uit atleten en materiaal gehaald kan worden. 
 
Door een consequent en structureel programma voor werving en selectie van goede sporters kan de 
BSBN talenten toevoegen aan haar verschillende (top)sportprogramma’s. Ieder programma kenmerkt 
zich door specifieke doelstellingen, prestatieniveau en een bijbehorend trainings- en 
wedstrijdprogramma. Daarnaast is ook de sociaal maatschappelijke- en ontwikkeling op mentaal 
gebied (mindset) omschreven. Naarmate de talentvolle sporter zich ontwikkelt richting topsport 
worden de doelstellingen resultaatgericht en het trainings- en wedstrijdprogramma intensiever.  
 
De BSBN werk hiervoor samen met experts uit binnen- en buitenland en waarborgt alle opgedane 
kennis en expertise.  
 

2.2 EK & WK 
 
Komende Winter ligt de focus met name op development, maar in het skeleton hebben we bij de dames 
wel 1 deelneemster op het hoogste niveau. Voor Kimberley Bos ligt de focus op het EK in Altenberg en 
het WK in st. Moritz waar bij beiden een podiumplek het uitgangspunt is. 
 
Daarnaast zullen de development atleten deelnemen aan enkele jeugd en/of Europacup wedstrijden. 
Hierbij streven we naar een top-20 notering daar dit het eerste jaar is van de atleten is dat het maximale 
wat kan worden verwacht.  
 

2.3 Trainingen op topniveau. 

Doel:  Het structureel verhogen van het prestatieniveau van de Nederlandse atleten ten opzichte van 
de concurrentie, om tot stabiele topprestaties te komen op internationale wedstrijden en 
kampioenschappen. 

Prestatie Indicatoren: Aantal top-10 plaatsen op verschillende wedstrijdniveaus jaarlijks met 5% 
verhogen. Gemiddeld startverschil met snelste starters per wedstrijd jaarlijks met 5% 
verkleinen. Aantal top-10 starts op alle wedstrijdniveaus jaarlijks met 5% verhogen. 

 
Door het verdwijnen van de startbaan in Harderwijk beschikken we in Nederland niet meer over alle 
faciliteiten om op topniveau te trainen in de zomer. Met Papendal zijn er verregaande gesprekken over 
het plaatsen van een startbaan. Het streven is om deze nog in 2023 gereed te hebben.  
 
Regelmatig gezamenlijk trainen is bevorderlijk voor de prestaties en kan de communicatie tussen 
atleten, coaches en teams verbeteren. Een gedegen en structureel vast zomerprogramma is 
essentieel voor de ontwikkeling van de atleten, voor goede starts in de winter, en daarmee voor het 
leveren van aansprekende resultaten op de verschillende wedstrijdniveaus. Afgelopen zomer is hier 
een start mee gemaakt door tweewekelijks gezamenlijk te trainen op Papendal. In de toekomst hopen 
we deze frequentie op te kunnen schroeven en uiteindelijk weer richting een CTO situatie te gaan. 
 
Regelmatige zomertests zijn van belang om de atletische vooruitgang in de gaten te houden. Tijdens 
deze momenten kunnen worden gemeten: 30m, standhoogsprong, standversprong, voorslaan en 30m 
met duwslee. Deze tests staan tevens open voor nieuwe atleten, (oud-) atleten worden gestimuleerd 
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potentiele talenten mee te nemen. Voor huidige atleten hebben de tests een verplicht karakter. Ook 
komend zomer seizoen worden deze weer voortgezet: 
 
April t/m sept: (twee)wekelijkse (start)trainingen 
April: 1e fysieke test 
Juli: 2e fysieke test 
Aug: startkamp 
September: 3e fysieke test  
 
Analyse van de resultaten worden gedaan met individuele atleten en trainers om in gezamenlijk overleg 
tot een persoonlijk optimaal trainingsschema te komen. Registratie en daardoor beschikbaarheid van 
historische resultaten kunnen helpen meer inzicht te krijgen in effectiviteit van trainingen en helpen bij 
evaluatie van zomerprogramma’s. 
 
Kimberley Bos traint binnen een structuur op Papendal. Het ideaalbeeld is dat ook de andere atleten 
een vergelijkbaar traject kunnen volgen. Echter is hiervoor de support van NOC*NSF nodig. Zolang 
deze support er niet is wordt er gestreefd naar wekelijks gezamenlijk trainingsmoment en alle overige 
trainingen worden door iedereen individueel uitgevoerd met een eigen trainer op locatie. 
Trainingsschema’s worden vanuit de BSBN geleverd. 
 

2.4 Materiaal. 
 
Op het gebied van bobslee materiaal is er een samenwerking met Eurotech en CCC. Het constant 
blijven ontwikkelen is van groot belang, omdat de andere landen dit ook doen. We moeten voorop blijven 
lopen, zeker omdat goed materiaal een essentiële voorwaarde is voor prestaties op topniveau. Ook op 
andere terreinen is er nog winst te halen. Zo kunnen er op het gebied van startanalyse nog stappen 
worden gemaakt, ook ter optimalisatie van selecties. Belangrijk is om te investeren in de continuering 
van deze samenwerking. Tevens moet er gekeken worden welke andere partijen een bijdrage kunnen 
leveren aan verdere ontwikkeling van technologie. Bijvoorbeeld: Innosportlab, DSM en TU Delft. Op alle 
fronten zullen we ons moeten verbeteren om geen achterstand op te lopen op de concurrentie. 
Zelfwerkzaamheid van de atleten mag hierbij ook worden gevraagd, aangezien kennis van materiaal 
voor de ontwikkeling in de sport belangrijk is.  
 
Binnen het skeleton is er een samenwerking met Bromley, een toonaangevende sleebouwer. Voor de 
development atleten zijn er extra Bromley sleeen aangeschaft en wordt er door Bromley een workshop 
gegeven om de sleeën goed in te stellen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we als Nederland de 
beschikking kunnen krijgen over de nieuwste technologieën die Bromley ontwikkelt.  
 

2.5 Ambities. 
 
Al jarenlang laat Nederland zien dat een klein land zonder bergen toch groot kan zijn in een wintersport 
waarin bergen een hoofdrol spelen. Ondertussen hebben we een ruime traditie opgebouwd en laten we 
zeer regelmatig zien dat onze teams en atleten bij de absolute wereldtop kunnen behoren. We streven 
ernaar om in alle disciplines mee te kunnen doen in de top 8. 
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3 Programma en Talentontwikkeling 

3.1 Inleiding 
 
Bobslee, Skeleton en rodelen zijn geen sporten die makkelijk beoefend worden als breedtesport, wat 
echter niet hoeft te betekenen dat ze ongeschikt zijn om de sportparticipatie te versterken. Door 
promotionele inzet van de Bobstartbaan tijdens evenementen en festivals komen veel mensen in 
aanraking met onze sporten, en is de drempel voor geïnteresseerden om de stap te maken vrij klein. 
Uitdaging is wel om nieuwe getalenteerde atleten een basisprogramma aan te kunnen bieden vanuit 
trainingssteunpunten, mogelijk in samenwerking met atletiekverenigingen (sprintgroepen) waar andere 
atleten al trainen. Een startbaan bij Papendal zou een enorme meerwaarde zijn om mensen 
laagdrempelig de sport te laten ervaren. 
 
Om in de toekomst successen te kunnen boeken in de wedstrijdcircuits zullen jaarlijks piloten moeten 
worden opgeleid. Tegenwoordig is de atletische kwaliteit een essentiële basis voor de selectie van 
talenten, maar ook de juiste mindset is voor een piloot van belang. Iedereen dient bij voorkeur eerst een 
seizoen als remmer mee te draaien voor hij/zij in aanmerking komt voor een bobschool. Vooral in de 
eerste jaren van de opleiding van piloten is het maken van afdalingen het belangrijkste wat er is. In die 
jaren is de kwaliteit van remmers minder belangrijk, en kunnen dus ook onervaren remmers worden 
ingezet, zodat ook zij ervaring kunnen opdoen.  
 
Bij skeleton en rodelen kunnen de atleten wel direct als piloot aan de slag. Vanuit de IBSF en de FIL 
worden hiervoor ook trainingsweken aangeboden waarbij er coaching aanwezig is en er de mogelijkheid 
is tot een compensatie van een deel van de gemaakte kosten. Om hiervoor in aanmerking te komen 
moet er wel aan een aantal criteria worden voldaan die jaarlijks kunnen verschillen.  

3.2 World Cup, Europa Cup. 
 
Er zijn verschillende competitie niveaus waarbij teams en atleten kunnen deelnemen aan internationale 
wedstrijden. World Cup is voorbehouden aan de beste teams en is het niveau waarop we standaard 
willen presteren en waarop coach- en paramedische ondersteuning essentieel is. De Europacup 
wedstrijden op een iets lager niveau zijn zeer geschikt voor nieuwe teams om ervaring op te doen en 
hierbij is ook een coach actief vanuit de IBSF, maar ook hierbij heeft een eigen begeleidingsteam 
uiteindelijk de voorkeur. Voor dit seizoen hebben we op zowel voor de jeugd, als de europcup bobslee 
en skeleton en de world cup skeleton eigen coaching geregeld. Maar we sluiten ook aan bij IBSF weken 
en maken waar mogelijk ook nog gebruik van de IBSF coach als tweede coach. 
 

3.3 Ledengroei, verenigingen, talentscouting, opleidingen. 
 
Als een van de kleinste bonden van Nederland beschikt de BSBN niet over veel leden, al is de achterban 
van onze sporten veel groter dan in het ledenaantal tot uitdrukking komt. Niet alleen om de sportieve 
participatie maar ook om de financiële basis uit te breiden zullen we meer betalende leden aan ons 
moeten zien te binden. Er zijn een aantal bobslee verenigingen in ons land (Leiden, Utrecht, Groningen, 
Zaanstreek, Wageningen) die een slapend bestaan leiden, en weer gereanimeerd zouden kunnen 
worden. Daarnaast zijn er ook nu al mogelijkheden voor ongebonden leden. 
 
Een grotendeels Nederlandse begeleidingsstructuur is de basis van het programma. Oud-atleten en 
fysieke trainers met ervaring in het trainen van bob en skeleton atleten, zijn de ogen en oren van een 
nationaal scouting systeem, waarbij we stimuleren dat potentiele nieuwe atleten worden meegenomen 
naar trainingsmomenten en evenementen, zodat ze kennis kunnen maken met de sporten. Er dienen 
bovendien goede contacten te worden onderhouden met atletiektrainers van lokale verenigingen om de 
scouting basis nog te verbreden. Presentaties over de sport kunnen hieraan bijdragen. 

3.4 Bobstartbanen en promotie van de sport. 
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Sinds 1993 beschikken we in Nederland over een mobiele startbaan, in eerste instantie slechts jaarlijks 
tijdens het evenement Bobstart Groningen, maar vanaf 1999 ook permanent, met als thuisbasis de 
atletiekbaan in Groningen, naast gebruik tijdens evenementen. Vanaf 2005 is daar de vaste startbaan 
in Harderwijk bijgekomen en dit is sindsdien dan ook de vaste trainingslocatie voor de teams. In de 
zomer van 2013 is er door Stichting Bobsleigh Support geïnvesteerd in een tweede mobiele 
Bobstartbaan. De bobstartbaan in Harderwijk is helaas op last van de gemeente sinds 2018 verdwenen. 
 
In de toekomst zal meer gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden van vooral de mobiele 
Bobstart banen. Inzet voor festivals en evenementen, gecombineerd met semipermanente plaatsing bij 
CTO’s en/of sportopleidingen verspreid over het land, kunnen de exposure vergroten en de drempel om 
de stap naar onze sporten te maken verkleinen. Door naast inzet voor trainingen en specifieke scouting 
momenten ook structureel te scouten tijdens inzet voor algemeen publiek en gasten clinics kunnen we 
het proces van talentherkenning sterk verbeteren. 
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4 Organisatiestructuur 
 
In dit deel wordt de structuur en het planvormingsproces van de BSBN weergegeven. Om de 
communicatielijnen kort te houden is maandelijks overleg (fysiek of telefonisch) tussen alle piloten en 
de coaches. De technisch directeur om lopende zaken te bespreken en planning voor trainingskampen 
en het wedstrijdseizoen door te nemen. Door atleten meer te betrekken in de besluitvorming en planning 
wordt de samenhorigheid versterkt en duidelijkheid geschapen. 
 

4.1 Structuur van de BSBN 
 
§ Het hoogste gezag binnen de vereniging is de 

ledenvergadering (ALV). De ledenvergadering benoemt en 
dechargeert bestuursleden, stelt de jaarrekening en 
begroting vast en kiest de Kascommissie. Atletencommissie 
wordt gekozen door actieve atleten. Daarnaast is de BSBN 
aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak. 
 

§ Het bestuur houdt zich bezig met visie, strategie en beleid 
middels het formeel vaststellen beleids- en jaarplannen. Het 
wordt daarbij geadviseerd door de ‘bestuurscommissies’ 
zoals de Atletencommissie. Tuchtrechtspraak is uitbesteed 
aan het ISR. 

 
§ De commissarissen zijn binnen het bestuur verantwoordelijk 

voor de totstandkoming en uitvoering van beleid en bewaken 
uit dien hoofde de uitvoering van vastgestelde 
topsportbeleidsplannen. In geval van besluiten die buiten het 
mandaat van de Technisch Directeur vallen, alsmede in 
geval van in gebreke blijven van de Technisch Directeur 
krijgen de commissarissen een operationele taak.  

 
§ Het bestuur rapporteert aan de ledenvergadering. 
 
§ Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding. 

Deze geeft op basis van de jaarplannen delen van zijn taak 
in mandaat aan de Technisch Directeur. De voorzitter is 
formeel leidinggevende aan de stafleden. Het dagelijks 
bestuur rapporteert aan het bestuur.  

 
§ De atletencommissie dient de communicatie tussen atleten 

enerzijds en het bestuur anderzijds. De atletencommissie 
voorziet de Technisch Directeur en het bestuur gevraagd 
dan wel ongevraagd van advies.  
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4.2 Structuur van topsport 
 
In onderstaand schema zijn een aantal functies benoemd die deel uitmaken van het zogenaamde 
‘team around the team’. Het betreft hier een groep van specialisten die het programma structureel 
ondersteunen met hun expertise. In dit schema zijn de functie van fysiotherapeut, fysieke trainer, en 
mentaal begeleider opgenomen. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Alle leden van het ‘team 
around the team’ functioneren hiërarchisch onder de Bondscoach en de Technisch Directeur. Ze 
rapporteren aan beide, en worden in praktijk veelal door de bondscoach aangestuurd.  

 
 
 
§ De Technisch Directeur is binnen de kaders van het topsportbeleidplan en de jaarplannen 

operationeel verantwoordelijk voor TEAM NL. De Technisch Directeur is formeel leidinggevende 
van de stafleden. De Technisch Directeur kan sportinhoudelijke delen van zijn taken delegeren 
aan de bondscoaches. De Technisch Directeur rapporteert aan het dagelijks bestuur.  
  

§ De coaches hebben allen een eigen verantwoordelijkheid binnen hun specifieke aandachtsgebied. 
Zij zijn bevoegd alle noodzakelijke beslissingen te nemen ten einde de gestelde doelen te 
bereiken, binnen de vastgestelde kaders van de jaarplannen en de financiële kaders. Ze 
rapporteren aan, en evalueren met de bondscoach en de Technisch Directeur. De teammanager 
ondersteund de bondscoach met alle logistieke zaken die geregeld moeten worden. 

 
 

5 Financiering van Topsport 

5.1 Financieel 
 
Het vergroten van de financiële mogelijkheden is een essentiële voorwaarde voor het leveren van 
topprestaties op EK, WK  en OS. Hoewel talent en doorzettingsvermogen altijd een basis is voor 
prestaties, moet het besef er zijn dat zonder de juiste investeringen in materiaal, coaching, 
begeleiding, afdalingen en teamopbouw een absolute topprestatie moeilijk bereikbaar zal zijn. 
Jarenlang is de BSBN vooral afhankelijk geweest van NOC*NSF voor de financiering van topsport, 
maar in de toekomst zullen ook andere bronnen gevonden moeten worden om een succesvol 
programma te kunnen blijven aanbieden. Met hoofdsponsor Newcold hebben we daarin voor de 
komende 4 jaar een sterke basis.  
 

Technisch 
Directeur

Bondscoach 
skeleton

Materiaal 
adviseur Teammanager Development 

coach

Bondscoach 
bobslee

Teammanager

Team arond the 
Team

(para) Medische 
begeleiding fysieke trainer

Mental coach
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De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het tot op zekere hoogte goed mogelijk is om met een 
beperkt budget de atleten voldoende te faciliteren om een seizoen te kunnen laten draaien. Echter 
heeft dit er de afgelopen jaren toe geleid dat de BSBN flink heeft ingeteerd op haar eigen middelen. 
Afgelopen jaar hebben we hier een omslag kunnen maken. Het is belangrijk om deze omslag vast te 
houden. Het is daarom van groot belang dat het voor iedereen inzichtelijk en transparant is hoe de 
beperkte middelen worden besteed en dat alle extra kosten door de teams gedekt zullen moeten 
worden. Van de teams en individuele teamleden mag hierbij ook een mate van zelfredzaamheid 
verwacht worden. Maar om optimale programma’s te kunnen draaien zullen we verder blijven zoeken 
naar middelen. 
 
Voor de BSBN is er een belangrijke taak weggelegd in de fondsenwerving voor haar sportieve 
programma. Het aanboren en benutten van mogelijke subsidiestromen en incidentele 
financieringsbronnen dient te worden geoptimaliseerd. Vooral met NOC*NSF en VWS moet een 
intensieve samenwerking een positieve houding bewerkstelligen. Essentieel zal worden om alle 
geldstromen binnen de sport zichtbaar te maken om ook te laten zien wat de eigen bijdrage van de 
teams in het gehele financiële plaatje is. 
 
Natuurlijk speelt de BSBN ook een belangrijke rol in het financiële plaatje van de individuele atleten. 
Zij verdienen maximale ondersteuning in de mogelijke IB-aanvragen, maar ook in contacten met 
topsportcoördinatoren van Universiteiten en Hogescholen en in bemiddeling met potentiële sponsoren 
en/of werkgevers. Hierbij kun je ook denken aan het mogelijk verwerven van dienstbetrekkingen bij 
commerciële partners en/of andere partijen, om atleten voor de sport te kunnen behouden. 
 
 

 


