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Beste lezers van de KR berichten en secretariaten van de verenigingen,  
 
Het nieuws over de coronabesmetting bij een van onze sporters heeft de afgelopen dagen tot enige onrust geleid. 
Wij krijgen veel vragen, waarvan de meeste feitelijk en logisch zijn. Soms zitten er best emotionele oproepen 
tussen en daarvoor hebben wij alle begrip. Wij proberen juist nu het hoofd koel te houden, via deze e-mail leggen 
we jullie graag uit wat we doen. 
 
In de coronacrisis volgt de KNSB vanaf het begin de richtlijnen van het kabinet, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu en de protocollen van sportkoepel NOC*NSF. De maatregelen die op advies van vele 
deskundigen zijn uitgevoerd hebben het gewenste effect gehad: het coronavirus lijkt voorlopig onder controle. 
 
Omdat de cijfers gunstig zijn, heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli alle sport weer mag: trainingen en 
wedstrijden, binnen en buiten, voor alle leeftijdsgroepen. Dit alles met één grote mits: we moeten ons wel houden 
aan de algemene hygiëneregels die aan het begin van de coronacrisis afgesproken zijn. De 1,5 meter afstand 
(voor volwassenen) is de bekendste; minstens zo belangrijk is de boodschap dat je bij verkoudheid of 
ziekteverschijnselen thuis blijft. 
 
Het is ontzettend zuur dat één van onze kunstrijders nu besmet is geraakt, kort voordat de sport   
weer grotendeels wordt vrijgegeven. Dat is in eerste instantie vervelend voor de sporter in kwestie, van wie we 
hopen dat ze snel opknapt. Het is ook een domper voor de andere sporters en coaches die nu eveneens in 
quarantaine zitten of niet kunnen trainen. 
 
Over de noodzaak en omvang van deze quarantainemaatregel bestaat verwarring. Sommige betrokkenen vragen 
of deze ingreep niet te rigoureus is, anderen vinden juist dat een grotere groep sporters in quarantaine zou 
moeten. Die verwarring is begrijpelijk, want de regels zijn best ingewikkeld en ze worden door verschillende 
partijen anders geïnterpreteerd. 
 
Wij hebben onze beslissing gebaseerd op het sportprotocol van NOC*NSF, dat al maanden leidend is voor alles 
wat we doen. Om zeker te weten dat we de passages juist hadden begrepen, hebben we deze medisch getoetst 
bij de eigen bondsarts van de KNSB. Samen kwamen we woensdag tot de conclusie dat deze maatregel de 
enige juiste was.  
 
Op basis van nieuwe informatie die ons bereikte en naar aanleiding van jullie vragen hebben we gisteren en 
vandaag overleg gevoerd met de bondsarts van NOC*NSF. Die heeft voor deze heel specifieke situatie de 
richtlijnen nog eens goed bekeken. Dit heeft geleid tot een nuancering van de genomen maatregel.  
 
Conclusie is dat voor de meeste sporters quarantaine toch niet noodzakelijk blijkt. Voor andere deelnemers aan 
de trainingen in Leuven, die niet op de eerste lijst stonden, zou quarantaine misschien juist wel nodig zijn. Voor 
iedereen die afgelopen weekend in Leuven was, geldt dat men extra alert moet zijn op klachten. 
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Wij hebben de direct betrokken sporters en coaches vandaag per e-mail 
op de hoogte gesteld. Wie naar aanleiding hiervan vragen heeft over zijn/haar eigen situatie, raden wij 
aan om contact op te nemen met de plaatselijke GGD. 
 
Hoe vervelend de huidige situatie ook wezen mag, wij roepen iedereen op om zijn/haar verantwoordelijkheid te 
nemen. Wie op basis van de richtlijnen van RIVM en NOC*NSF in aanmerking komt voor quarantaine, roepen wij 
op  zich echt aan de quarantaineregels te houden. Belangrijk is verder dat wij allen voorzichtig blijven, dat we 
hygiëne in acht blijven nemen en dat we thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.  
 
De laatste twee gezamenlijke trainingen in Leuven gaan dit weekend wel door, maar zonder de sporters die in 
contact zijn geweest met de besmette sporter op het ijs of in de kleedkamer. We hopen dat iedereen weer snel in 
Nederland het ijs op kan. Met het vrijgeven van de sport biedt het kabinet de ijsbanen ook weer de kans om hun 
exploitatie beter rond te krijgen. 
 
Het einde van de coronaperiode komt in zicht. Het zijn moeilijke tijden geweest, voor de hele samenleving en 
zeker ook voor jullie. Liefst ben je dag en nacht in alle vrijheid met je sport bezig, maar dat kon de voorbije 
maanden niet. Jullie moesten even wachten tot je het ijs op kon deze zomer, terwijl andere sporters al wel ‘los’ 
konden. 
 
Wij hebben respect voor jullie geduld, begrip én doorzettingsvermogen in deze coronatijd. Graag richten we nu 
weer de blik vooruit. Achter de schermen doen wij onze uiterste best om straks weer mooie wedstrijden te kunnen 
organiseren.  We zijn er van overtuigd dat jullie daar, ondanks de obstakels van dit voorjaar, komende winter de 
ingeslagen weg naar boven zullen voortzetten.  
 
Heel veel succes daarbij! 
 
Hartelijke groet, 
 
Karen Venhuizen (disciplinemanager) 
Remy de Wit (technisch directeur) 
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