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Beste lezers van de KR berichten en secretariaten van de verenigingen,  

We hebben het einde van het bewogen jaar 2020 gehad, waarin het nog in 2019 onbekende Corona virus, ofwel 
Covid-19 overduidelijk de hoofdrol pakte.  
 
Niet alleen Nederland maar wereldwijd, werd men hard getroffen door dit onvoorspelbare virus met enorme 
gevolgen. Dagelijks heeft deze situatie op vele manieren invloed op ons.  
Ook op 'onze' mooie sport, het kunstschaatsen.  
 
Zo zijn momenteel - in verband met de huidige lockdown in Nederland - de binnen ijsbanen wederom gesloten. 
Gelukkig mag er buiten - onder strikte voorwaarden en volgens richtlijnen van de RIVM - nog geschaatst worden. 
Ook is er voor de statushouders een bubbel gecreëerd in Dordrecht, waar op de binnenbaan getraind kan 
worden. Een erkenning voor het kunstschaatsen als topsport in Nederland.  
Voorlopig mogen er tot 19 januari geen wedstrijden georganiseerd worden. Voor de goede orde, dit houdt dus in 
dat de wedstrijden die op de wedstrijdkalender stonden geen doorgang kunnen vinden!  
 
Wat dit precies inhoudt heeft U al kunnen lezen op www.knsb.nl:  
https://knsb.nl/nieuws/lockdown-treft-ook-schaatswereld-hard-topsport-is-zuinig-op-uitzonderingspositie/ 
 
De huidige maatregelen omtrent de lockdown en wat dit inhoudt voor onze sport, zijn gecommuniceerd op 
www.knsb.nl.  
Wij vragen u dan ook met klem om geregeld onze KNSB bonds website, www.knsb.nl te bezoeken voor de 
laatste updates en voor onder andere wijzigingen en /of aanpassingen in de wedstrijdkalender. Daarnaast is er 
natuurlijk ook op de website van het RIVM veel bruikbare en nuttige informatie te vinden omtrent het virus.  
 
Tot heden verstuurden wij U altijd bij belangrijke mededelingen een Kunstrijbericht. Daar momenteel veel 
besluitend overkoepelend vanuit de KNSB worden genomen en gecommuniceerd, willen wij u met klem 
vragen geregeld de website www.knsb.nl te checken voor de laatste updates die voortvloeien uit de 
situatie omtrent Covid-19.  
 
Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen betreft het Nederlandse kunstschaatsen.  
Zo heeft het kunstschaatsen in de afgelopen periode, binnen de KNSB structuur een zichtbaarder en voelbaarder 
positie gekregen wat wij als sectie toejuichen en waar wij dankbaar voor zijn! 
 
Tevens waren er mooie uitslagen te melden, niet alleen in aanvang van het seizoen 2020, waar we van een 
uiterst succesvolle Challenge Cup in Den Haag mochten genieten. Maar zeker ook de afgelopen maanden, 
waarin onze senioren in de diverse kunstschaats disciplines van zich deden spreken, met als hoogtepunt de 
overwinning van Lindsay van Zundert in de NRW Trophy in Dortmund, Duitsland.   
 
Tijdens de maandenlange lockdown in het voorjaar, waar alle ijsbanen gesloten werden, lieten onze 
verenigingen, de trainers/coaches en de schaat(st)ers zich van hun beste kant zien en werd er gezamenlijk online 
'Off Ice' getraind. Het 'online kunstschaatsen' bood nieuwe kansen en mogelijkheden om elkaar te inspireren, te 
motiveren en te leren.  
 
Wij willen jullie allemaal enorm complimenteren voor jullie sportiviteit, jullie gezamenlijke inzet en liefde voor het 
kunstschaatsen! We hopen dat de situatie ten aanzien van de pandemie op korte termijn ten positieve keert en 
dat we in 2021 weer 'voorzichtig' met elkaar mogen en kunnen gaan genieten van het kunstschaatsen met alles 
wat daarbij hoort!  
 
Wij wensen u een gezond, sportief en gelukkig 2021!  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens alle bestuursleden van het SBK!  
 

Harm Jan Visser,  
Voorzitter SBK 
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