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Lockdown treft schaatswereld hard 
Onder deze titel werd afgelopen woensdag een persbericht discipline breed 

door de KNSB verstuurd.  

Daarin werd toegelicht dat veel ijsbanen noodgedwongen tot in ieder geval 19 januari a.s. 

gesloten zijn en dat dat schaatsend Nederland hard raakt. 

 

Echter deze corona-lockdown heeft voor onze discipline Langebaan en Kortebaan nog verder 

strekkende gevolgen dan genoemd in het persbericht. En raakt een hele grote wedstrijdgroep die 

totaal nog niet aan bod is geweest en dat begin 2021 ook niet komt. Een korte uiteenzetting: 

 

Topsportcompetities 
Het is uiteraard heel mooi dat alle topsportwedstrijden, zoals het WKKT, in Thialf door mogen 

gaan. En dat Schaatsminnend Nederland daar veel plezier aan kan beleven. Dat doen wij ook! 

Echter ons schaatslandschap is veel groter. De junioren, (neo-)senioren net onder de top, de 

masters: allemaal hebben ze nog geen enkele (officiële) wedstrijd dit seizoen kunnen rijden. En 

sommigen hebben zelfs nog niet op het ijs kunnen staan en kunnen dat ook de komende weken 

nog niet. 

In de pers wordt regelmatig aangehaald dat voor de landelijke marathoncompetitie getracht is om 

als topsportcompetitie bestempeld te worden, wat helaas niet gelukt is.  

Wat niet genoemd is dat wij, samen met Discipline manager Freek van der Wart en Technisch 

Directeur Remy de Wit, datzelfde voor het juniorencircuit getracht hebben in voorbereiding naar 

hun internationale wedstrijden. En ook voor de Holland Cup cyclus. Spijtig, maar vanuit NOC*NSF 

en de overheid hebben ook wij daar nul op request gekregen. En biedt dat voor die groep helaas 

ook geen mogelijk om de wedstrijdsport op dit moment te heropenen. 

 

Wedstrijden tijdens de tweede helft van het seizoen 
Op 2 december jl. hebben wij onze alternatieve wedstrijdkalender met bijhorende plaatsing- en 

selectiewijze toegelicht, die samengesteld was door een brede groep met vertegenwoordigers 

vanuit de achterban met GTC-voorzitters, Bondscoach Junioren, Hoofdcoach Talentontwikkeling 

en leden van het Sectiebestuur LB & KB. Maar helaas de door de overheid ingestelde 

noodzakelijke lockdown gooit ook hierbij roet in het eten en staan we weer op nul. 

 

Zonder oormerk ‘Topsportcompetitie’ moeten we eerst weer terug naar het niveau van voor 14 

oktober jl. om wedstrijden te mogen organiseren. Wij als Sectiebestuur LB & KB gaan er vanuit 

dat we dat in Nederland voor eind januari 2021 met elkaar bereikt hebben. En daarvoor hebben 

wij alle wedstrijden tot eind januari 2021, dus tot en met het NK Junioren Allround, en het NK 

Masters begin februari uitgesteld. 

 

En maken nu weer een nieuw plan voor een wedstrijdkalender die we oprekken tot zover mogelijk 

in het seizoen. Hierbij focussen wij ons in eerste instantie op het juniorencircuit en zullen zéér 

zeker ook de andere groepen niet uit het oog verliezen. 

 

 

Tegen het einde van een heel bijzonder jaar wensen wij des temeer iedereen  

fijne feestdagen en een sportief en gezond 2021! 

#blijfgezond #blijfsporten 
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