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COMMUNICATION   2020.11 - NL 12-03-2020 

Maatregelen met betrekking tot het Coronavirus 
  

 

De Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie KBKF volgt, samen met de Vlaamse Schaatsunie VLSU en de Fédération 
Francophone de Patinage Artistique FFPA, nauwgezet de situatie met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en volgt daarbij de 
adviezen en richtlijnen van de betrokken overheden. Deze adviezen en maatregelen zijn er op gericht om de gevolgen van deze 
virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.  

De nationale overheid besliste daartoe op donderdagavond 12-03-2020 om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische 
activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. De maatregel gaat in vanaf vrijdag 13-03-2020 om 
middernacht, en dit tot en met vrijdag 03-04-2020, het begin van de paasvakantie.  

Ten gevolge hiervan, worden volgende wedstrijden geannuleerd : 

14-03-2020 Coupe de Printemps (recreatieve wedstrijd) Charleroi 
21-03-2020 Antarctica Cup (B+Adults)    Wilrijk 
22-03-2020 L’Ardente (recreatieve wedstrijd)   Luik 
29-03-2020 Happy Skate (recreatieve wedstrijd)  Herentals 

evenals 

04-04-2020 Skate Challenge (A-wedstrijd)   Deurne 
 
Ook de vergadering van de Representatieve Raad KBKF, gepland op donderdag 19-03-2020, wordt geannuleerd. 

KBKF dringt er verder op aan bij al haar aangesloten clubs om alle samenkomsten effectief te laten vervallen, dus ook trainingen, 
vergaderingen en/of andere activiteiten. 

Wij beseffen dat dit een behoorlijke tijdelijke impact zal hebben op de clubwerking maar dat er geen andere optie is in de strijd 
tegen het virus.  

Wij vragen alle clubs hun leden op de hoogte te brengen en danken de clubs voor hun begrip en medewerking. 

 
 
De basishygiënemaatregelen : 

• Was regelmatig je handen. 
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet. 
• Als u direct contact heeft gehad met iemand die ziek is door, of is blootgesteld aan COVID-19, of recent zelf in een risicogebied 

bent geweest : blijf thuis ! 
• Heb je koorts, of verschijnselen van verkoudheid (niezen, kuchen of keelpijn) ? Blijf thuis ! 
• Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, 

kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).  
• Behoor je tot een risicogroep? Vermijd evenementen en publieke samenkomsten. Je loopt er meer risico om besmet te geraken. 

Meer info kan je steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be 

https://www.info-coronavirus.be/

