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Beste lezers van de KR berichten. 
 
Vol verwachting gingen we het jaar 2020 in!  
Dat dit jaar zo anders zou worden dan ‘normaal’, dat hadden we niet voor mogelijk gehouden.  Covid-
19/ Corona deed zijn intrede.  
 

Wereldwijd ervaart en voelt men nog dagelijks wat Covid-19/ Corona bracht en brengt aan onzekerheid 
en onveiligheid. Het heeft een enorme invloed op ons ‘normale’ leven. Tot vandaag is de situatie rond 
Covid-19/ Corona nog niet onder controle en moeilijk beheersbaar. Het is niet duidelijk of deze situatie 
op korte termijn verandert.  
 

In de afgelopen periode zijn de ijsbanen - wereldwijd - maandenlang gesloten geweest. Wedstrijden 
werden afgezegd en binnen no time gingen veel landen naar een #Lockdown situatie.  
Zonder ijs. Zonder schaatsen. Gelukkig mochten de Nederlandse ijsbanen - onder zeer strikte 
voorwaarden en met strenge protocollen - weer open op 1 juli. Langzaamaan gaan steeds meer 
ijsbanen gelukkig weer open.  
 

Aan ons allemaal, schaatsers, trainers, coaches, begeleiders en verenigingen, de taak om met elkaar 
te werken aan zo veilig mogelijk ‘schaatsen’ en met elkaar gebruik maken van het ijs.  
Dit met het doel de ijsbanen open te houden en het voorkomen van besmettingen en quarantaine 
situaties, wat ook zou kunnen leiden tot het opnieuw sluiten van ijsbanen. Dat willen we niet! 
 

Er wordt hard gewerkt ‘achter de schermen’ om toch een wedstrijdseizoen te kunnen realiseren. Al zal 
dit er anders uitzien dan dat we gewend zijn.  
 

Bij deze sturen wij de concept planning van het wedstrijdseizoen 2020-2021. Hoe het seizoen er 
precies uit zal zien, is voor nu nog niet met zekerheid vast te stellen. Wel beseffen wel het belang van 
competitie en willen we streven naar een mooi ‘alternatief’ wedstrijd aanbod dat afwijkt van het 
gebruikelijke maar in deze situatie toch voldoende biedt.  
 

Natuurlijk zal er met een duidelijk wedstrijd Corona Kunstschaats protocol gewerkt worden, waar zowel 
de organisatie, het kader, de schaatsers, hun coaches maar ook de supporters en ouders, aan zullen 
moeten voldoen.  
 

Doordat we bijna 2 maanden later starten met de selectiewedstrijden dan normaal kunnen we voor 
zowel KNSB-CUP als BOKALEN rijders 2 selectie momenten voor elke categorie aanbieden. 
 

Dubbele aanvragen van wedstrijden en/of testen zo ook sommige wedstrijden die geen 
selectiewedstrijd zijn worden nog niet in de bijgevoegde concept kalender vermeld. 
 

Aanvragen die na de aangegeven sluitingsdatum (15 augustus) nog worden gedaan zullen alleen in de 
wedstrijdkalender geplaatst worden als dit past in het schema.  
ISU-evenementen, KNSB-CUPS en BOKALEN gaan voor alle andere wedstrijd aanvragen. 
 

Wij hopen het definitieve wedstrijdschema uiterlijk eind september definitief (voor zover dit mogelijk is) 
en gecommuniceerd te hebben.  
 

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip, inzet en motivatie!!  
Wij wensen jullie een fantastisch seizoen! Wij kijken er naar uit! 
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