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Utrecht, 22 december 2021 
 
 
Beste sporters, ouders, coaches, verenigingsbesturen, en andere kunstrijliefhebbers, 
 
We staan aan de rand van een bijzonder jaar. Na 46 jaar staat er weer een Nederlandse kunstrijdster 
op de Olympische Spelen! Ook starten we in 2022 met de Nationale Trainingsselectie Kunstrijden in 
Heerenveen. Het kunstrijden is volop in ontwikkeling en stap voor stap groeien we toe naar een 
volwaardig topsportprogramma met bijbehorend opleidingsprogramma. 
 
Helaas is het coronavirus nog steeds niet het land uit, waardoor heel Nederland momenteel opnieuw 
in lockdown is. Die afgekondigde lockdown is er natuurlijk niet voor niets. Met z’n allen moeten we de 
dreiging van corona en al haar varianten bedwingen en tot een minimum terug duwen. Alleen dan 
kunnen we naar een hernieuwde en vrijere maatschappij.  
 
Na de afgekondigde maatregelen heeft de KNSB een enorme lobby richting Den Haag opgestart om 
zoveel mogelijk sporters nog de gelegenheid te geven te kunnen sporten. Je ziet onze naam dan ook 
onder vele openbare notities staan. Tot onze grote teleurstelling blijven de strenge maatregelen op 
vele betrokkenen in de sport van kracht. VWS blijft bij de gestelde topsportregeling en wijkt daar tot 
zeker 14 januari niet van af.  
 
Het grootste gedeelte van kunstrijden valt helaas (nog) niet onder deze topsportregeling die opnieuw 
streng onder de loep is genomen. Voor onze sporters met een talentstatus zijn er nu (in tegenstelling 
tot eerder) geen extra mogelijkheden. Een uitzondering daarop vormen de sporters die binnen drie 
maanden deelnemen aan of kans hebben zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, een 
Europees Kampioenschap of (junioren) wereldkampioenschap. Wij hebben deze kans voor het 
solorijden, paarrijden en ijsdansen gedefinieerd als ‘minimaal in het bezit van één deel van de ISU 
technische score voor het betreffende kampioenschap’. Voor het synchroonschaatsen komen de 
teams in aanmerking die al onderdeel zijn van de selectieprocedure voor het (junioren) 
wereldkampioenschap. Deze sporters mogen trainen op voor kunstrijden aangewezen topsportlocaties 
onder regie van de KNSB. Wij zullen deze week contact opnemen met deze sporters en hun coaches 
over de trainingsmogelijkheden de komende periode.  
 
Naast het wegvallen van trainingsmogelijkheden voor veel sporters, betekent de lockdown ook dat alle 
wedstrijden op de nationale wedstrijdkalender t/m 14 januari komen te vervallen (m.u.v. de Lumière 
Cup (ISU Challenger, topsportevenement). Wij zullen samen met het sectiebestuur kunstrijden de 
komende periode bekijken welke gevolgen dit heeft voor de rest van het seizoen. De 
selectiecommissie kunstrijden zal zich buigen over mogelijke consequenties op basis van de 
selectienormen.  
 
Wij realiseren ons dat deze lockdown middenin het seizoen, het tweede seizoen op rij, enorme impact 
heeft op verschillende fronten. We moeten ons ook realiseren als we nu buiten de lijnen gaan kleuren 
dat de maatregelen alleen nog maar strenger zullen worden. Laten we met elkaar kijken hoe we de 
positieve energie rondom het kunstrijden ook nu vast kunnen houden; heb je daarover ideeën, neem 
dan vooral contact met ons op! 
 
Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en alvast een sportief en vooral gezond 2022! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Remy de Wit 
Karen Venhuizen 
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