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Beste sporters, ouders, coaches, verenigingsbesturen, en andere kunstrijliefhebbers, 
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Laten we hopen dat het een fantastisch jaar wordt met mooie 
sportieve prestaties, in goede gezondheid en met ruimte voor sport. 
 
In Nederland hebben we momenteel te maken met een strenge lockdown. Deze raakt de maatschappij en dus 
helaas ook de sport. Achter de schermen proberen we met man en macht de beslissers ervan te overtuigen dat 
sport voor eenieder belangrijk is. Desalniettemin hebben ons veel berichten bereikt over de moeilijkheden die 
jullie ondervinden om te kunnen trainen, mede door beperkte beschikbaarheid van ijs op de buitenlocaties.  Net 
als iedere betrokkene bij het kunstrijden zijn ook wij zijn van mening dat kunstrijden op jonge leeftijd van belang 
is. Het risico dat we anders een complete generatie gaan verliezen is groot. Wij hebben daarom nogmaals 
gekeken en overleg gevoerd over wat er mogelijk is binnen de kaders. Op basis hiervan kunnen wij nu 
toestemming geven aan alle rijders met een NOC*NSF talentstatus te mogen trainen op een door de 
veiligheidsregio aangewezen buitenlocatie (Breda, Eindhoven, Hoorn, Haarlem, Den Haag) op de uren na 17 
uur die mogelijk worden gemaakt door de accommodatie.  
 
Vanuit de KNSB zullen we deze locaties voordragen bij NOC*NSF als topsportlocatie voor kunstrijden en louter 
en alleen voor statushouders (NT, IT en belofte). Uitgangspunt voor het trainen op deze banen moet blijven dat 
reisbewegingen zo veel mogelijk worden beperkt.  
 
De sporters ontvangen hierover nog een aparte brief met informatie en voorwaarden. De verenigingen spelen 
hier een belangrijke rol in en zullen deze organisatie op zich moeten nemen om alles in goede banen te leiden. 
Sporten op binnen locaties is dus nog steeds niet mogelijk in verband met de strenge maatregelen vanuit de 
overheid, behalve voor de sporters die in voorbereiding zijn op een prestatie-evenement, zoals aangegeven in 
de vorige nieuwsbrief; zij kunnen ook de komende periode in Utrecht blijven trainen. 
 
In de brief van eind december stonden we ook stil bij de nieuwe beperkingen die vanuit de overheid zijn opgelegd 
met oog op het bedwingen van het coronavirus. Momenteel weten we nog niet hoe Nederland er na 14 januari 
uit gaat zien. Wel willen jullie graag alvast een doorkijk geven in onze gedachten afhankelijk van mogelijke 
scenario’s.  

• Bij het verlengen van de lockdown met dezelfde maatregelen zoals momenteel het geval, vervallen alle 
nationale wedstrijden op de wedstrijdkalender. De Lumière Cup en de Challenge Cup gaan door. Bij de 
Challenge Cup nog wordt bekeken hoe het deelnemersveld eruit komt te zien. Indien de situatie het 
toelaat proberen wij aan het einde van het seizoen een jeugd Nederlands Kampioenschap te 
organiseren; waarbij de norm van het deelnemersveld later wordt bepaald. 

• Indien na 14 januari er een versoepeling van de huidige maatregelen plaatsvindt, komen wij zo snel 
mogelijk met duidelijkheid. Een van de belangrijkste factoren voor het doorgaan van de 
wedstrijdkalender zal zijn of binnensportlocaties weer open mogen. Tot nog toe zijn de signalen hierover 
negatief.   

Zodra bekend is welke maatregelen na 14 januari gaan gelden, zullen wij jullie binnen 72 uur berichten wat dit 
voor het kunstrijden concreet betekent. 
 
We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Remy de Wit 
Karen Venhuizen 
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