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Seizoen 2020-2021
IJsbaan open met Corona?
We hebben dit jaar als IJsbaan en IJsclub te maken met bijzondere omstandigheden.
Begin dit jaar 2020 werd Nederland getroffen door het Corona virus (Covid-19). Een
besmettelijke virus waar men erg ziek van kan worden en wat grote invloed heeft op de
medische zorg en op het publieke leven. Het bleek noodzakelijk om verregaande
maatregelen te nemen die ingrepen op hoe wij als mensen met elkaar omgaan. De corona
maatregelen werden uitgevaardigd en van sporten in groepsverband kwam in het voorjaar
niet veel. Pas nadat een behoorlijke vermindering van besmettingen werden geconstateerd
mocht er weer gesport worden met groepen, onder voorwaarden…dat wel.
Het leek de goede kant op te gaan, maar inmiddels is Nederland getroffen door een tweede
golf van Corona besmettingen. Ook om deze tweede golf van besmettingen te onderdrukken
zijn er door de overheid opnieuw maatregelen uitgevaardigd.
Dit document bevat de uitvoeringsmaatregelen die wij als IJsclub hebben moeten nemen om
het schaatsen op onze baan veilig te kunnen houden. Deze uitvoeringsmaatregelen worden
afhankelijk van hoe de overheidsregels inzake Corona worden aangepast, overeenkomstig
deze laatste regels aangepast.
Ondanks alle maatregelen rondom het Coronavirus kan de IJsbaan onder de in dit document
beschreven condities toch open en uiteraard als het ijs weer dik genoeg is. Er blijven echter
een aantal basisregels van kracht. Het opvolgen daarvan is ontzettend belangrijk om te
voorkomen dat het coronavirus kans krijgt zich verder te verspreiden.

Basisregels
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
-

Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen, geldt ook voor kinderen
jonger dan 13 jaar!;
Het dragen van een mondkapje op het IJsbaanterrein is voor iedereen vanaf 13 jaar is
een dringend advies.
Tijdens het beoefenen van het schaatsen is het dragen van het mondkapje niet
verplicht.
Raak elkaar zo weinig mogelijk aan;
Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, laat deze zakdoekjes niet
achter op het IJsbaan terrein, neem ze mee naar huis;
Volg de aangegeven (loop)routes bij het betreden en verlaten van de IJsbaan;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de IJsbaan;
Vermijd drukke plekken op de IJsbaan, kom alleen en niet in groepen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens het schaatsen klachten ontstaan zoals;
neusverkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden van de IJsbaan op;
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (ook tijdens het schaatsen
moet deze afstand voor 18+ bewaard worden);
Het is schaatsenrijders niet toegestaan om in zogenaamde “treintjes” te rijden van
meer dan 2 personen, ook hier geldt de 1,5 meter.
De mogelijkheden voor toiletgebruik zijn zeer beperkt, houd hier rekening mee tijdens
je bezoek;
Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door iedere vorm van contact tijdens het
schaatsen of het verblijf op het terrein te vermijden;
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Bij het betreden van de IJsbaan is het van belang om de basisregels te respecteren. Volg bij
het betreden de aangewezen en gemarkeerde route. Houdt 1,5 meter afstand met uw
voorganger bij het regelen van uw toegang. Doe uw schaatsen onder door gebruik te maken
van de aanwezige bankjes met daarop de 1,5 meter vakken. Zijn alle bankjes in gebruik,
wacht dan op een veilige afstand van minimaal 1,5 meter. U kunt ook op veilige afstand op
de grond uw schaatsen onderbinden.
Indien u de ijsbaan wil verlaten maak ook dan weer gebruik van de bankjes conform de
regels zoals bij het onderdoen van de schaatsen. Blijf niet in groepen wachten tot er een
bankje vrij is. Houd ook nu te allen tijde 1,5 meter afstand met uw mede schaatsers. Verlaat
de IJsbaan via de aangegeven looproute.
Volgend de KNSB is het aantal aanwezige personen aan een maximum verbonden. Dit
maximum wordt bepaald door de oppervlakte (grootte) van de IJsbaan. Indien de baan open
kan zal het bestuur conform de maatregelen van de KNSB een aanwezigheidtoegangsregistratie moeten uitvoeren om niet over het maximum aantal aanwezige
personen te komen en ook in het kader van bron-en contactonderzoek.
Het bestuur kan indien dit voor het contactonderzoek en toegang noodzakelijk wordt geacht
de bezoekers vragen om een gezondheidsverklaring af te geven. Deze in te vullen verklaring
kan van de website worden gedownload en moet bij het betreden van de baan worden
afgegeven.
Het bestuur kan tevens bepalen of de IJsbaan open gesteld wordt voor alleen de jeugd
jonger dan 13 jaar of dat er ook door volwassenen ouder dan 13 jaar geschaatst kan
worden.
Bij het openen van de baan zullen de regels duidelijk worden weergegeven op de baan en
ook geplaatst worden op de website.
Houdt de website in de gaten voor de openingstijden en onder welke condities de baan
geopend wordt.

Sporters en begeleiders
-

-

-

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.
Tijdens het schaatsen mag alleen jeugd van 13 tot en met 17 jaar sport gerelateerd
contact met elkaar hebben. Na het sporten mogen kinderen ouder dan 13 jaar met niet
meer dan twee bij elkaar komen.
Schaatsers ouder dan 17 jaar dienen 1,5 afstand te houden.
Voor schaatsers in groepen geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal
2 personen. Zorg dat herkenbaar is welke schaatser bij welk groepje hoort. Hou ook
tijdens het schaatsen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende
groepen. Zorg dat de 2 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling schaatsen en
er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen groepjes. Zo wordt de kans op besmetting
verkleint;
Begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot schaatsers tot en met 12
jaar. Houd wel 1,5 meter afstand tot schaatsers van 13 jaar en ouder, tenzij contact
noodzakelijk is voor (veilige) beoefening/ begeleiding van de schaatser of dat de
schaatser uit hetzelfde huishouden komt als de begeleider;
Zorg er voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt. Dus
tijdens het schaatsen, maar ook tijdens het aantrekken van de schaatsen of tijdens
een pauze tijdens het schaatsen;

Ouders, verzorgers en toeschouwers
Het is op dit moment niet toegestaan om als publiek of toeschouwer naar het schaatsen te
komen kijken.
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Heeft uw kind verzorging/hulp nodig bij bijvoorbeeld het aantrekken van de schaatsen, dan
mag een ouder/verzorger als begeleider optreden. Deze zijn wel toegestaan. Houd je hierbij
aan de basisregels en volg de instructies op van de bestuursleden van de IJsbaan.

Wedstrijden & overige activiteiten
Tijdens de corona periode worden door de IJsclub geen wedstrijden of overige
groepsactiviteiten gehouden.

Koek en zopie
Gezien de uitgevaardigde maatregelen zijn het clubgebouw en de toiletten gesloten voor
publiek. Toiletten zijn alleen voor noodgevallen beschikbaar.

Maatregelen
Het IJsbaan bestuur zal in geval van grote nalatigheid van de aanwezige schaatsers inzake
het opvolgen van de regels, die personen de toegang tot de IJsbaan ontzeggen of ze laten
verwijderen.
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