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Wedstrijden 2e helft seizoen 2021/2022 
 

Afgelopen vrijdag heeft het nieuwe kabinet ingezien dat verruimingen voor de sport noodzakelijk 

zijn. Sporten stimuleert de gezondheid en de geestelijke en lichamelijke weerstand, en dat is juist 

hard nodig tijdens een pandemie. Iedereen kan weer schaatsen op zowel buiten als binnen 

locaties en dat is de eerste stap. 

 

De volgende stap moet het hervatten van (landelijke) wedstrijden eind januari / begin februari 

zijn. Daar zet ook de KNSB zich op in, want wedstrijden rijden blijft voor veel schaatsers toch de 

belangrijkste prikkel om te blijven trainen en maakt de sport aantrekkelijk. 

 

Vervolg nationale wedstrijdkalender 
Mooi dat we tijdens het eerste weekend van januari het NK Allround, Afstanden 500-1000-

1500m en Mass start voor junioren A hebben kunnen houden, maar de andere categorieën 

verdienen ook een NK. Daarom zetten wij voor de tweede helft van het seizoen maximaal in op 

NK’s voor junioren C, B, A, neo-senioren (incl. finale Holland Cup) en masters. 

 

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het kabinet met verdere verruimingen voor de sport komen 

zodat de landelijke selectiewedstrijden voor junioren B en A in Breda en Tilburg plaats kunnen 

vinden. Datzelfde geldt voor de NSSV Talentendag/NK-kwalificatiewedstrijd voor het NK Junioren 

C het weekend daarna. Mocht dat toch niet mogelijk zijn zullen wij met plan B en alternatieve 

data komen. 

 

Voor het NK Masters wordt naar een ander geschikt moment in het seizoen gezocht zodat de 

masters nog in gelegenheid zijn om zich daarvoor (alsnog) te kwalificeren. 

 

We brengen alle scenario’s voor het vervolg van de nationale wedstrijdkalender verder in kaart en 

komen hier na het volgende meetmoment van het kabinet op terug, dit staat nu gepland op 25 

januari a.s. Wij houden jullie van het vervolg van de nationale wedstrijdkalender op de hoogte. 
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