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Beste lezers van de KR berichten, secretariaten en trainers (coaches), 
 
 
We weten inmiddels dat we tot minimaal 28 april nog thuis moeten blijven en zijn er dus zeker 
geen testen. Direct na 28 april zullen alle maatregelen niet ineens helemaal weg zijn.  
Daarom is besloten, dat er voorlopig geen testen georganiseerd zullen worden. Indien de 
situatie het weer toelaat, zullen (de inschrijvingen voor) de MIF testen via de reguliere weg 
bekend worden gemaakt. 
 
We raden verenigingen die nog evenementen op de kalender hebben staan, aan de adviezen 
van de overheid en de KNSB te volgen. 
 
Omdat er op dit moment geen zicht is op het einde van de maatregelen kunnen we geen 
alternatief plannen. 
 
Dit betekent uitval van veel testmomenten, onzekerheid wanneer er wel getest kan worden en 
áls er al getest kan worden aan het einde van de zomer, een enorme druk op deze data. We 
willen op dit moment duidelijkheid scheppen voor iedereen ten aanzien van komend 
wedstrijdseizoen. 
 
Alle rijders krijgen, na overleg met hun trainer, de kans maximaal één (1) categorie hoger te 
starten, dan waar zij conform reeds behaalde testen recht op hebben. Natuurlijk blijft de 
leeftijdseis wel van kracht.  
 
Rijders die gebruik maken van deze dispensatiemogelijkheid dienen uiterlijk op 30 juni 2021 
de test(en) te hebben behaald waarvoor ze dispensatie hebben verkregen. Indien ze hieraan 
niet hebben voldaan, vallen ze terug in de categorie waarvoor ze wel de juiste combinatie van 
leeftijd en MIF testen hebben. 
 
Dispensatie kan (na toestemming trainer) worden aangevraagd via de onderstaande link. 
Dispensatie aanvraag MIF testen 

Deze aanvraag dient voor 1 september 2020 te zijn ingediend, waarna voor 1 oktober 2020 via 
een KR-bericht de dispensatie wel of niet wordt verleend. 
 
 
Zie ook het statement KNSB inzake het Corona-virus Statement KNSB mbt Corona virus 
 
 
 
 
Jan Frerichs 
Secretaris Sectie Kunstrijden KNSB 
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