
In navolging van het eerder gecommuniceerde beleid willen we hierbij een verscherping van het 
gebruik rondom de topsportfaciliteiten. Dit is geldig per 23 september 2021. In opvolging van het 
overleg met de betrokken artsen van NOC*NSF, de KNSB en de topteams wil de KNSB en Topsport 
NOORD een optimaal en veilig topsportklimaat creëren in de route naar Beijing 2022. Hierdoor is een 
verscherping van het huidige beleid nodig.  
 
Wij verplichten iedereen die gebruik maakt van de ijs- en krachtfaciliteiten minimaal één keer per 
week een geldige negatieve uitslag van een Covid-19 test (PCR of antegeen) te kunnen overleggen 
naast het huidige protocol van Topsport NOORD.  
 
Dat doen wij door middel van de volgende regels op het topsportuur en de ruimtes van Topsport 
NOORD:  

- De basisregels blijven van toepassing in de ruimtes van Topsport NOORD. Dit zijn de ruimtes, 
de atleteningang en de tweede verdieping. Alle gerechtigde teams en sporters gaan in het 
strengere protocol mee.  

o De wekelijkse sneltest geldt voor iedereen waarbij ongevaccineerden 2x per week 
een sneltest moeten ondergaan (iedere 3 á 4 dagen) 

o Binnen twee uur voor aanvang van een Team Pursuit training dient iedere schaatser 
die hieraan deelneemt een gevalideerde sneltest te ondergaan. 

- De eindverantwoordelijkheid voor het zich houden aan deze maatregelen en het laten 
afnemen van de sneltest(en) ligt bij de teamartsen. Het resultaat van deze testen zal met 
KNSB bondsarts Mirjam Steunebrink worden gecommuniceerd binnen de beveiligde 
medische omgeving (zoals Siilo en Intramed), waarbij de privacy van de sporters ten alle tijde 
gewaarborgd zal blijven. 

 
Voor het combinatie uur (tevens mass starttraining en topsporttrainingswedstrijd) geldt het 
volgende: 

- Wij verplichten iedereen die gebruik maakt van de ijs- en krachtfaciliteiten minimaal één 
keer per week een geldige negatieve uitslag van een Covid-19 test (PCR of antegeen) te 
kunnen overleggen aan bondsarts@knsb.nl. Hier zal een akkoord gegeven worden voor het 
gebruik van het ijs.  

 
Het laten testen kan gemakkelijk op verschillende manieren:  

- Je kunt een afspraak maken via https://www.testenvoortoegang.org/ voor een gratis 
sneltest. Daar wijst het zich verder vanzelf. Bij activiteit selecteer je: “overige binnen 
activiteit”. De uitslag van de test kun je doorsturen naar bovenstaand mail adres.  

- Je kunt een afspraak maken bij via Sportgeneeskunde Friesland: 0513-627175. Kosten voor 
deze test zijn voor eigen rekening van circa 30 euro. De uitslag komt direct binnen bij de 
bondsarts.  

- Je kunt een afspraak maken bij een andere gecertificeerde teststraat. De uitslag van de test 
kun je doorsturen naar bovenstaand mail adres. 

- Zelftesten zijn niet toegestaan.   
 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u terecht bij Robbie 
Hoekstra (r.hoekstra@topsportnoord.nl, Topsport Noord) of Freek van der Wart 
(f.vanderwart@knsb.nl, KNSB). 
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