
 

  

 

NIEUWSBRIEF BESTUUR GEWESTEN   

DRENTHE  EN GRONINGEN  

Datum: 20 december 2020  

AAN ALLE LEDEN VAN VERENIGINGEN DIE LID ZIJN VAN DE GEWESTEN DRENTHE 

EN GRONINGEN VAN DE KNSB 

Beste sportvrienden, 

Aan het einde van dit bijzondere jaar 2020 willen we jullie graag informeren over hoe het 

bestuur van beide gewesten terugkijkt op dit jaar en hoe wordt aangekeken tegen het 

vervolg. 

De coronacrisis begon medio maart 2020 met de eerste “Lock down”. De gevolgen voor 

onze sport waren toen relatief beperkt, want het schaatsseizoen was bijna ten einde en het 

zomerseizoen moest nog beginnen in mei. Toen de fiets- en andere buitentrainingen weer op 

gang kwamen, kon steeds meer en eigenlijk kon zo een groot deel van het 

zomerprogramma, als voorbereiding op het ijsseizoen, “gewoon” vorm krijgen. 

Begin oktober had ieder weer veel zin om op het ijs te komen. Dat lukte echter maar voor 

één of twee keer, want op 14 oktober gingen weer veel beperkingen in. Kardinge werd door 

de veiligheidsregio als “binnensportaccommodatie” gekwalificeerd. Daardoor moest het 

bestuur van de gewesten alle trainingen, zeker waar leden van 18 jaar en ouder aan 

deelnamen, annuleren. Er mochten immers maar maximaal 30 volwassen personen op het 

ijs en die moesten onderling anderhalve meter afstand houden (geen treintjes). Het 

Jeugdschaatsen werd opgeschort tot 2021 vanwege de vele reisbewegingen van ouders en 

begeleiders die dat zou veroorzaken en ook moesten de beide eerste schaatsmogelijkheden 

voor leden van natuurijsverenigingen worden geannuleerd. 

De huur van het ijs is opgezegd, maar we hebben wel een contract voor het seizoen(!). 

Vanuit Kardinge werd aangegeven dat men voorlopig geen facturen stuurt, maar dat het 

wel/niet alsnog moeten betalen van huur (contract voor een seizoen) een zaak is van het 

College van B&W van de stad Groningen. Dat besluit laat nog op zich wachten. Indien wij 

uiteindelijk geen huur hoeven betalen zal dat uiteraard tot restitutie van geld van betaalde 

baankaarten leiden van alle leden die door deze crisis geen gebruik van hun kaart konden 

maken. 

In november, toen wel duidelijk was dat dit langer zou voortduren, hebben we besloten 

trainingen voor pupillen en junioren van 17 jaar en jonger weer mogelijk te maken.   

Nu, met ingang van 14 december 2020, moeten alle binnensportaccommodaties sluiten, dus 

ook Kardinge. In elk geval tot 19 januari 2021. Omdat we vreesden dat dit betekende dat 

men het ijs zou laten smelten (vijf weken vriezen en dweilen voor niets kost nog al wat), 

hebben we direct geïnformeerd of dit zou leiden tot stoppen met vriezen. Twee dagen 

geleden kregen we het zeer positieve nieuws dat het ijs blijft liggen! 

 



Dank daarvoor aan het College van B&W van de stad Groningen en in het bijzonder aan 

wethouder mevrouw Jongman daarvoor. Dat betekent in elk geval dat er op 20 januari weer 

ijs is. Het zal van het besluit van de regering afhangen of er weer geschaatst mag worden, 

maar het kan in elk geval wel! 

We hopen uiteraard allereerst dat rond 12 januari aanstaande het aantal 

coronabesmettingen substantieel minder is geworden en dat het aantal ziekenhuisopnamen 

drastisch is gedaald, maar ook dat we dan weer mogen gaan schaatsen na 19 januari. 

We streven ernaar daarna weer zo snel mogelijk het oorspronkelijke programma aan te 

bieden.  

Hiermee zijn jullie van onze kant zo volledig mogelijk geïnformeerd. 

Ondanks alles, wensen we jullie allen vredige en goede dagen toe met Kerst en de 

jaarwisseling en alvast in alle opzichten veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 

 

Het Dagelijks Bestuur van de gewesten Drenthe en 

Groningen van de KNSB, 

Bart Jonkers, voorzitter 

Suzanne Groeneveld, secretaris 

Paulien Groeneveld, secretaris en corona-coördinator 

Willy Bartelds, penningmeester 

Peter Takens, lid, vicevoorzitter, voorzitter TC-

langebaan/kortebaan 

René Kuipers, lid, voorzitter TC-jeugdschaatsen 

 

  


