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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015
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2.

3.

4.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.
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7. Wat is niet gelukt?
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2.

3.

4.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017
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2.

3.

4.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.
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	naam traditie: Schoonrijden
	naam gemeenschap: Landelijke Vereniging van Schoonrijders
	naam invuller: Wiebe Blauw
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Vergrijzing. Werving van nieuwe leden vindt plaats onder leeftijdsgenoten van de schoonrijders zelf, de gemiddelde leeftijd is nu 66 jaar.
	knelpunt 2: Schoonrijden ziet er gemakkelijk uit, maar het vereist grote technische vaardigheden.
	knelpunt 4: Door te veel vernieuwing in de slag aan te brengen wordt de klassieke schoonrijdslag niet meer herkend, terwijl die door velen wordt bewonderd. De keuze óf klassiek óf modern is onrealistisch.
	knelpunt 3: Schoonrijden heeft een suf imago onder jongeren en veel langebaanschaatsers vinden het saai. De klassieke schoonrijdslag is eentonig en er gaat te weinig uitdaging van uit voor jongeren.
	knelpunt 5: 
	J_gelukt 1: - In het kader van het project Sporten boven 50 jaar van NOC/NSF is het schoonrijden door de KNSB aangemerkt als proeftuin op het gebied van schaatsen. - Drie van de zes trainingsgroepen hebben contacten gelegd met trainingsgroepen kunstrijden in hun plaats. Trainers kunstrijden hebben les gegeven aan de schoonrijders met het oog op verbetering van de technische souplesse.- Er zijn tientallen clinics gegeven met als resultaat 46 leden van gemiddeld 61 jaar oud. - Er is een draaiboekje publiciteit bij de werving van deelnemers aan clinics gemaakt.
	J_gelukt 2: - In 2013 is de film 'Schoonrijden met Ard Schenk' gepresenteerd. Ard Schenk promoot hierin het schoonrijden. De historische context wordt geleverd door (schaats)historicus Marnix Koolhaas en toptrainer Kemkers benadrukt het belang van de techniek bij het schoonrijden en het plezier in schaatsen. De film wordt gebruikt bij lezingen en clinics.- Er is een film gemaakt over de techniek van het schoonrijden, die gebruikt wordt bij alle trainingsgroepen.- Er is een (droog)trainingsprogramma gemaakt, gericht op balansoefeningen.
	J_gelukt 3: 
	J_gelukt 4: In 2012 is er een commissie Vernieuwing ingesteld die de taak had om nieuwe figuren voor het schoonrijden te beschrijven. In 2013 en 2014 zijn diverse figuren binnen de vereniging op toepasbaarheid beoordeeld en er is een scala aan nieuwe figuren beschreven in een nieuwe trainingsmap. De figuren hebben betrekking op het solorijden, het paarrijden en het groepsrijden. Een meerderheid zag slechts voordelen voor het groepsrijden. In het seizoen 2015-2016 zijn de nieuwe figuren opgenomen in groepswedstrijden. Hierdoor zijn er weer meer zowel jongere als oudere leden gaan deelnemen.
	J_gelukt 5: De statuten en -wijzigingen zijn gearchiveerd vanaf de oprichting van de LVS in 1946. Alle bekende literatuur van 1600 tot 2000 is bijeengebracht. Er zijn uitslagen van wedstrijden gearchiveerd, wedstrijdreglementen verzameld vanaf 1890 en er zijn dossiermappen aangelegd van verslagen van bestuursvergaderingen en jaarverslagen en van persuitingen. Het archief is ondergebracht bij een van de bestuursleden en kan op verzoek ingezien worden.
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: 
	N_gelukt 3: Na discussie binnen de LVS is besloten om hiervan af te zien. Er was twijfel over de leeftijd van de doelgroep, die ver af staat van de huidige groep qua leeftijd en cultuur. Er is ook het praktische probleem van het huren van een ijsbaan en het vervoer van studenten naar het ijs. De studenten willen niet hun eigen schaatsuren inleveren voor lessen schoonrijden. Het werd hierdoor een kostbare aangelegenheid, met twijfel over het nut ervan.
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Het schoonrijden heeft een stoffig imago. De nostalgie overvleugelt het sportieve karakter.
	knel_borgen 2: De groep schoonrijders vergrijst.
	knel_borgen 3: 
	knel_borgen 4: 
	knel_borgen 5: 
	act_borgen 1: Uitvoerig onderzoek naar het huidige imago en hoe een jonger imago bereikt kan worden. Hierbij hulp vragen van Erfgoed Jong!
	act_borgen 2: - Een strategisch plan maken om 40- tot 55-jarigen te bereiken.- Bij de trainingen en wedstrijden doorgaan met:* meer moderne muziek* een snellere afwikkeling van de onderdelen per wedstrijd* meer ruimte voor het onderdeel groepsrijden* meer variatie in de figuren
	act_borgen 3: 
	act_borgen 4: 
	act_borgen 5: 
	borging 1: Contacten leggen met secties langebaanschaatsen, shorttrack en kunstrijden, voor ouderen kan schoonrijden een goed alternatief zijn.

	borging 2: Het maken van een film over schoonrijden met bekende schaatsers die vertellen over de specifieke schoonrijdslag, door een historicus in historisch perspectief geplaatst, met oog voor vernieuwing in de sport. De film kan bij lezingen gebruikt worden.
	borging 3: Contact organiseren met jonge schaatsers. In eerste instantie met de acht studentenschaatsverenigingen in Nederland om het imago te verbeteren naar vaardig en vlot.
	borging 4: Meer variatie aanbrengen in de slag, zodat het schoonrijden spannender en daardoor aantrekkelijker wordt voor nieuwe generaties.
	borging 5: Het archief op orde brengen en openstellen voor studie en onderzoek zodat er meer bekend wordt over (de geschiedenis van) schoonrijden.


