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Wedstrijden tijdens lockdown 
Naast het OKT gaat ook het NK Allround voor junioren A door 

Ook dit seizoen treft de lockdown de schaatswereld weer hard. Door de dreiging van het zeer 

besmettelijke omikron is Nederland grotendeels op slot en is tot en met vrijdag 14 januari vrijwel 

alles dicht. Ook ijsbanen die zijn aangemerkt als binnensportlocatie moeten de deuren sluiten. 

Voor de topsport wordt een uitzondering gemaakt. Binnen dat kader heeft de Sectie LB & KB 

gekeken naar mogelijkheden voor haar wedstrijden. 

 

De Sectie LB & KB heeft maandagavond na zeer lang beraad en in overleg met de Technisch 

Directeur en Disciplinemanager langebaan de volgende keuzes gemaakt. 

 

NK Allround, Afstanden 500-1000-1500m en Mass start voor junioren A 
Naast dat het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen door mag gaan, gaat ook met 

in achtneming van alle Covid-19 protocollen het NK Allround, Afstanden 500-1000-1500m en 

Mass start voor junioren A in Groningen door. 

 

Voor de senioren is het OKT het selectiemoment voor de Olympische Spelen later dit seizoen in 

Beijing. Voor junioren staat er in januari de ISU World Cup Junior Finale en het ISU WK Junioren 

(beiden in het Oostenrijkse Innsbruck) op het programma. De selectie daarvoor moet nog 

plaatsvinden en derhalve is er alles aangelegen om het NK voor junioren A, die daarvoor als 

selectiemoment geldt, wel door te laten gaan. 

 

Het overgrote deel van het deelnemersveld zal bestaan uit junioren die aangesloten zijn bij een 

KNSB Talent Team en vallen onder de uitzondering voor topsport. Dat gegeven en dat het als 

selectiemoment voor de eerder genoemde ISU evenementen geldt, biedt de ruimte om van de 

uitzonderingssituatie binnen de door de overheid gestelde coronamaatregelen gebruik te maken. 

 

NK Allround, afstanden 500-1000-1500m en Mass start voor junioren A vindt op zaterdag 8 en 

zondag 9 januari 2022 op de ijsbaan Kardinge in Groningen plaats. Schaatsers die op de later te 

bekendmaken deelnemerslijst staan kunnen aansluiten op trainingsuren van KNSB Talent Teams 

in hun regio met de daar geldende COVID-19 protocollen en testbeleid. 

 

Holland Cup 4a - Gruno Bokaal en Holland Cup 4s - Utrecht City Bokaal afgelast 
De eveneens op zaterdag 8 en zondag 9 januari 2022 geplande Holland Cup 4a - Gruno Bokaal 

en Holland Cup 4s - Utrecht City Bokaal komen helaas te vervallen. 

 

De laatste plaatsen die bij die wedstrijden te verdienen waren voor het NK Allound en NK Sprint 

voor senioren zullen op een alternatieve wijze ingevuld worden. Een aangepaste versie van het 

selectiedocument voor senioren wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
 

Voorzitter Sieme Kok van de Sectie LB & KB: “Ik ben zeer content dat we dit seizoen, ondanks 

alle beperkingen, ook voor de junioren A wat kunnen betekenen. Dit zijn de toekomstige toppers 

die over een aantal jaar voor de Olympische medailles zullen strijden. We hebben ervoor 

‘gevochten’ en met medewerking van welwillende Kardinge is het gelukt om dit belangrijke NK 

doorgang te laten vinden”. 

 

Het NK Allround voor junioren B zal op een later, nog te bepalen, moment in het seizoen 

plaatsvinden. 
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