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

Uit meerdere hoeken ontvingen wij signalen dat er onduidelijkheid bestaat over het doorgaan van het Nederlands 
Kampioenschap Kunstrijden en de Internationale Challenge Cup (ISU) 2021.  
 
Helaas is door de wereldwijde Corona pandemie het wedstrijdseizoen 2020-2021 een ander seizoen dan dat wij 
allen voor ogen hadden en waar we op hoopten. Momenteel is Nederland nog steeds in Lockdown, zeker tot 9 
februari. Het is onzeker wat de komende periode zal brengen. Wat zeker is, is dat de kunstschaatswedstrijden die 
in Nederland op de KNSB wedstrijdkalender staan, komen te vervallen, in ieder geval tot het einde van de 
lockdown, vooralsnog 9 februari.  
 
De huidige situatie, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd en de huidige Nederlandse richtlijnen/regelgeving 
ivm de lockdown, heeft de KNSB helaas noodgedwongen doen besluiten om tevens het Nederlands 
Kampioenschap af te gelasten.  
Wij betreuren dit enorm en beseffen dat deze uitzonderlijke periode voor onze (wedstrijd) schaatsers, hun 
coaches en de verenigingen niet eenvoudig is.   
 
Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat de KNSB heeft moeten besluiten een Nederlands Kampioenschap 
Kunstrijden te annuleren.  
 
Het eerste officieuze Nederlands Kampioenschap werd georganiseerd in 1950. Een jaar later, in 1951 werd het 
eerste officiële Nederlands Kampioenschap Kunstrijden georganiseerd. De afgelopen jaren vond het Nederlands 
Kampioenschap plaats tijdens de internationale ISU Challenge Cup, al jarenlang een hoogwaardig internationaal 
kunstschaats evenement voorbereidend op de ISU World Championships.  
 
De Challenge Cup supported by Rabobank is door NOC*NSF als internationaal topsport evenement voor 
Senioren kunstschaatsers aangewezen, waar men zich kan kwalificeren voor de ISU Senior World 
Championships. Dit houdt in dat onder strikte voorwaarden en volgens zeer strenge regelgeving het evenement 
georganiseerd mag worden voor Senior kunstschaatsers.  
 
De organisatie, de KNSB, de ISU en alle overige betrokken partijen inclusief overheid, doen wat in hun vermogen 
ligt om de Challenge Cup doorgang te laten hebben.  
 
Voor de Nederlandse afvaardiging naar de Challenge Cup zal dit inhouden dat de Selectiecommissie kunstrijden 
de deelnemers zal selecteren.  
Het Nederlandse Team zal dus alleen uit geselecteerde Senioren bestaan.  
Uiterlijk 4 februari a.s. (Deadline entry op naam) zal de Nederlandse afvaardiging door de Selectiecommissie 
bekend gemaakt worden. 
 
De 'Challenge Cup supported by Rabobank' zal via een livestream worldwide te volgen zijn.  
 
Alle informatie over de Challenge Cup is te vinden op:  
https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/2/challenge-cup/ 
 
Wie meer wil weten over de geschiedenis van het Nederlands Kampioenschap Kunstrijden:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kampioenschappen_kunstschaatsen 
 
Wij hopen u door dit kunstrijbericht duidelijk te hebben geïnformeerd. Blijf gezond en wij hopen dat u online mag 
mee genieten van de Challenge Cup supported by Rabobank 2021. 
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