
                                                                         

 

NIEUWSBRIEF AANGAANDE BESTUURSBESLUITEN NAAR AANLEIDING VAN 
DE CORONA-MAATREGELEN VAN DE REGERING 
 
Datum: 20 oktober 2020 

 
Het motto is: SAMEN ZORGEN DAT WE KUNNEN BLIJVEN SCHAATSEN !!! 
 
AAN DE SCHAATSVERENIGINGEN WAARVAN DE LEDEN MET BAANKAART TRAINEN 
OP DE 400 METERBAAN VAN KARDINGE 
 
Beste schaatsvrienden, 
 
Vorige week heeft de regering, vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen, nieuwe 
maatregelen, een ‘beperkte lockdown’, afgekondigd. Die maatregelen zijn ingegaan op 
woensdag 14 oktober om 22.00 uur. 
Deze maatregelen moeten het samenkomen van mensen zoveel mogelijk beperken, evenals 
het aantal reisbewegingen. Hierdoor moet het aantal besmettingen omlaag gebracht worden, 
waardoor de veiligheid van ons allen groter wordt. 
Voor onze sport en voor het sportcomplex Kardinge betekent dit dat voor iedereen van 18 
jaar en ouder, nog steeds geldt:  
- niet sporten als je klachten hebt; 
- bij binnenkomst en vertrek: 
 - 1,5 meter afstand houden als je niet sport; 
 - mondkapje verplicht; 
- geen gebruik van kleedkamer of douche;  
- hoesten en niezen in de elleboog; 
- gebruik van zakdoek bij neus ledigen uiteraard verplicht en dan in afzondering; 
- registratieplicht. 
 
Daar komt nu aanvullend bij: 
- Maximaal 30 personen op de ijsbaan; 
- Op de baan 1,5 meter afstand houden; 
- Groepjes van maximaal 4 personen die onderling 1,5 meter afstand houden; 
- Geen onderlinge communicatie (hard praten of roepen). 
Voor jeugd jonger dan 13 jaar gelden geen beperkingen (wel voor hun ouders).  
Voor jeugd van 13 tot en met 17 jaar gelden weinig beperkingen, maar wel bijvoorbeeld 1,5 
meter afstand tot volwassenen. Wel is van toepassing: ”Schaatsen is een individuele sport. 

We ontmoedigen alle vormen van treintjes op de baan. Bij gemengde leeftijdsgroepen volgen 
we het protocol voor de hoogste aanwezige leeftijd voor iedereen.”. 
 
Deze nieuwe maatregelen hebben het DB van de gewesten Drenthe en Groningen 
genoodzaakt besluiten te nemen over de trainingen op de uren die door ons worden 
gehuurd. De gewesten zijn namelijk als huurder verantwoordelijk voor de gang van zaken 
tijdens de door hen gehuurde uren. 
Deze besluiten gelden voorlopig voor de vier weken vanaf 14 oktober (dus tot en met 11 
november). 
 
Het DB heeft, op grond van de nieuwe maatregelen, besloten dat: 

1) alle trainingsblokken op maandag-, woensdag- en vrijdagavond voor langebaan 
en marathon voor alle categorieën zijn afgelast. 
Reden: Er zijn ruim 200 baankaarthouders, van wie dus maximaal 30 per training op 
het ijs mogen in groepjes van maximaal 4 en met onderlinge afstand van 1,5 meter. 
Binnen die kaders is geen training te geven. 



                                                                         

 
2) de start van het Jeugdschaatsen op zaterdagmorgen een maand wordt 

opgeschort. 
Reden: Kinderen worden door ouders gebracht en voor 200 kinderen per ochtend 
veroorzaakt dat een groot aantal reisbewegingen voor volwassenen, van wie een 
groot aantal ook nog naast de baan de schaatsen van kinderen moet vastmaken. 
Dit zou een te groot veiligheidsrisico opleveren voor ouders en schaatsleiders. 

3) het schaatsen voor de pupillen op woensdagmiddag wel (gewoon) door gaat. 
Reden: Het gaat om kinderen voor wie de 1,5 meter afstand niet geldt en de groepen 
zijn niet groter dan 30 personen. De pupillen A mogen op het laatste blok op de 
30x60 baan rijden. 

4) alle wedstrijden voor langebaan en marathon zijn opgeschort/afgelast. 
Reden: Georganiseerde sportwedstrijden vallen onder de maatregelen van de 
regering en zijn niet toegestaan. 

   
NB  Ook de gewestelijke selecties langebaan en marathon en het KNSB Talent Team (KTT) 
Noord kunnen geen gebruik van door KNSB gehuurde ijsfaciliteiten op Kardinge. Zij kunnen 
nog wel schaatsen op door de Stichting Topschaatsen Drenthe & Groningen gehuurd ijs, 
specifiek voor topsporttrainingen. Voor het KTT-Noord geldt dat zij onder de Topsport-
regeling van NOC*NSF vallen en hun trainingen en onderlinge wedstrijden onder speciale 
regelgeving mogen laten plaats vinden. 
 
Het DB heeft deze besluiten zo snel mogelijk gecommuniceerd zodat verenigingen en hun 
leden op de hoogte waren.  
Daarna zijn allerlei vragen gesteld en/of suggesties gedaan, bovendien zijn de eerste 
ervaringen opgedaan. 
Op een aantal vragen willen we graag reageren en we willen een paar uitgangspunten vooraf 
meedelen. 
 
Uitgangspunten 

1) Het DB van de gewesten Drenthe en Groningen stelt de veiligheid van de sporters, 
trainers, juryleden en begeleiders voorop. 

2) Het DB conformeert zich daarbij aan de door de KNSB, NOC/NSF en Kardinge 
opgestelde protocollen. 

3) Het DB is verantwoordelijk voor de goede naleving van protocollen tijdens de door de 
gewesten gehuurde uren en wil tevens verantwoord omgaan met de faciliteiten die zij 
aan de schaatsers biedt. 

4) Het DB communiceert over coronamaatregelen via secretaris Paulien Groeneveld. 
Het DB vergadert en overlegt voortdurend (digitaal) onderling over alle vragen en 
Paulien verwoordt daardoor het standpunt van het DB. 

 
Vragen 

A) Kunnen de trainingen voor junioren onder 18 jaar niet ‘gewoon’ doorgaan? 
Antwoord: Nee, want tijdens de uren op maandag, woensdag en vrijdag is sprake van 
gemengde groepen (18+ en 18 -). Dan gelden de regels voor volwassenengroepen. 
 

B) Kunnen interne clubwedstrijden worden gehouden? 
Antwoord: Volgens het KNSB-protocol is dat niet uitgesloten, maar wedstrijden 
worden op zich afgeraden. Het DB raadt daardoor elke vorm van wedstrijden af en 
stelt geen ijs beschikbaar daarvoor op door het gewest gehuurde uren. 
 
 
 
 
 



                                                                         

 
 

C) Kunnen de uren op maandag, woensdag en vrijdag, inclusief de wedstrijduren 
niet gebruikt worden voor vrij schaatsen door baankaarthouders? 
Antwoord: Die optie heeft het DB zeker overwogen, want dat lijkt aantrekkelijk en 
mogelijk. Echter bij ruim 200 baankaarthouders zou dat betekenen dat een 
baankaarthouder met volledige kaart, 2 keer per drie weken kan schaatsen en dat het 
ijs, waarvoor ruim € 400,- per uur wordt betaald, voor maximaal 30 rijders 
beschikbaar is. Dat is dan wel erg duur ijs voor een dergelijk kleine groep (circa € 
13,50 per persoon per uur). Bovendien zou er dan de vraag komen om voor de keren 
waarop niet geschaatst kan worden, gecompenseerd te worden in de 
baankaartkosten. Dat laatste zou betekenen dat de gewesten wel de ijshuur betalen 
en daaroverheen nog baankaarthouders moet compenseren. Die laatste combinatie 
van feiten is financieel niet te dragen. 
 
Het DB heeft daarom de directie van Kardinge gezegd deze uren niet te kunnen 
gebruiken zolang deze maatregelen van kracht zijn en gevraagd deze uren niet 
gefactureerd te krijgen. Het College van B&W van de stad Groningen zal daar een 
besluit over moeten nemen als eigenaar van de baan. Dit kan enkele weken duren.  
Indien dit wordt gehonoreerd, zal het bestuur baankaarthouders naar rato de kosten 
van niet te schaatsen uren vergoeden. Als het bestuur gehouden zal worden aan het 
toch betalen van (een deel van) de huur, kan dit dus niet.  
Dit laatste allemaal conform de voor de zomervakantie al gecommuniceerde 
afspraak: “als het bestuur geen huur hoeft te betalen zal de baankaarthouder naar 
rato gecompenseerd worden”. 
 

D) Kan de baankaart gebruikt worden om op publieksuren (gratis) te schaatsen? 
Antwoord: Die vraag heeft het DB met het management van Kardinge besproken. Dat 
is echter niet mogelijk. Ieder die dat wil kan zelf reserveren op een voor ieder 
toegankelijk uur en daar, na betalen van entree, schaatsen. 
 

E) Mededeling: Uit het aantal gedownloade tickets in relatie tot het aantal gescande 
tickets, blijkt dat vermoedelijk een groot aantal leden meer dan 1 ticket heeft 
gedownload. Dat laatste is NIET NODIG EN NIET GEWENST. Als je de ene keer als 
rijder binnenkomt en een andere keer als ouder of als jurylid, kun je steeds met 
hetzelfde ticket binnenkomen, OOK ALS JE MEER KEREN OP 1 DAG 
BINNENKOMT. Het ticket dient immers alleen voor de registratieplicht (weten wie op 
elk moment binnen is). 
 
 

Afsluitend: Het DB hoopt, met jullie, dat er de komende tijd substantiële verbetering op zal 

treden in het aantal besmettingen en in het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van 
corona. Daarmee hopen we dat na 11 november er weer meer mogelijkheden komen om te 
schaatsen in clubverband en de trainingen in enige vorm te hervatten.  
Zo gauw de regering maatregelen afkondigt die meer mogelijk maken voor onze sport zal het 
DB van de gewesten snel bekijken welke veranderingen in trainingsmogelijkheden dat 
creëert.  
Het DB probeert ieder tijdig en zo goed mogelijk te informeren als er veranderingen komen in 
de gebruiksmogelijkheden op Kardinge, of dat er andere belangrijke zaken aan de orde zijn. 
In eerste instantie zullen we hiervoor gebruik maken van de websites van de gewesten en 
waar wenselijk de verenigingen per mail informeren. 
 
Namens het dagelijks bestuur van de gewesten Drenthe en Groningen, 
 
Bart Jonkers; voorzitter    Suzanne Groeneveld; secretaris 


