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Beste lezers van de kunstrijberichten en (wedstrijd) secretariaten, 

In de afgelopen periode speelde wereldwijd, onzekerheid en onwetendheid ten aanzien van Covid-19 een grote 
rol in ons dagelijkse leven. Ook ten aanzien van onze sport Kunstschaatsen speelde deze situatie een zodanig 
grote rol dat de ijsbanen voor lange tijd gesloten werden. Inmiddels zijn er per 1 juli een paar ijsbanen in 
Nederland geopend en bestaat er weer de mogelijkheid tot trainen en het rijden van wedstrijden op het ijs.  

De meeste verenigingen en hun rijders hebben de trainingen dan ook weer hervat en er wordt uitgekeken naar 
het komende wedstrijdseizoen. 

Invulling wedstrijdseizoen 2020-2021 

Het komende wedstrijdseizoen zal er door Covid-19 anders uitzien dan 'normaal'. 

Zo zal de 1,5 meter regel een grote rol spelen ten aanzien van de organisatie en realisatie van de 
wedstrijden. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen sporters, juryleden en publiek. De juryleden en het 
publiek moeten altijd 1,5m afstand houden. Voor sporters geldt deze beperking onder 18 jaar niet en boven de 18 
jaar wanneer hij/zij schaatst tijdens de wedstrijd. Daarnaast zal iedereen zich voor elke wedstrijd moeten 
registreren en zal je voordat je de accommodatie betreedt de volgende vragen moeten beantwoorden (RIVM-
triagebezoeker). Alleen wanneer je negatief kan antwoorden op al deze vragen mag je naar binnen. Voor alles 
geldt gebruik altijd ‘gezond verstand’. 

Ten aanzien van de organisatie van wedstrijden en Covid-19 is een werkgroep actief met hierin afvaardiging 
vanuit de KNSB en het SBK. Zo zal iedere wedstrijd organisator o.a.een Corona verantwoordelijke (of 
verantwoordelijken) moeten aanstellen en zal ruim voorafgaand aan de wedstrijd een bezoek door een 
verantwoordelijke binnen de KNSB aan de betreffende ijsbaan worden afgelegd om te kijken of de wedstrijd 
verantwoord kan plaatsvinden. 

Onder voorbehoud 

Gezien de huidige ontwikkelingen moeten we helaas duidelijk zijn dat de wedstrijd- en test kalender 2020-2021 
onder voorbehoud zal zijn. Bij veranderingen in de huidige landelijke situatie en regelgeving zullen we te allen 
tijden de regelgeving vanuit de regering en het RIVM volgen. Vooruitlopen op mogelijke situaties doen we op dit 
moment alleen door aan te geven dat we ons bewust zijn van mogelijke veranderingen ten aanzien van de 
huidige situatie. We zullen hierin mee moeten bewegen met elkaar. 

Omdat het een nieuwe situatie betreft zouden we, om meerdere redenen de eerste wedstrijd van het seizoen 
willen laten plaatsvinden in de Vechtsebanen in Utrecht.  

Daar de schaatsers heel wat maanden ijstraining hebben moeten missen, denken we aan een later start moment 
en wel KNSB-Cup 1 (NK categorieën) op 21 en 22 november. 

Voor alle overige wedstrijden en MIF testen kunnen clubs via onderstaande link het formulier invullen en aan ons 
retourneren. 

Zoals al vermeld zullen er beduidend minder wedstrijden zijn dan we gewend zijn. Daarbij zullen KNSB-cups, 
BOKALEN en ISU-wedstrijden (Challenge cup/NK en Lumière cup) voorrang hebben op alle andere wedstrijden. 

De link voor het aanvraagformulier wedstrijden: Aanvraagformulier wedstrijden 
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