
  
  
  

CORONA-maatregelen natuurijs YVZ  
  

Algemene maatregelen uit protocol NOC*NSF en KNSB.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.   
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, óók op het ijs. 
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.  
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep.  
• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje. Tijdens het schaatsen mag deze af.   
• Het clubhuis is NIET open!   
• Geen ouders/publiek langs de baan.   
• Respecteer aangegeven afstandslijnen en richtlijnen. Vergeet niet dat er gehandhaafd 

wordt door de gemeente en dat er bij overtredingen een boete opgelegd kan worden.   
 

Reglement YVZ 

• Er zijn corona coördinatoren van YVZ bij het clubhuis om alles in goede banen te leiden 
en voor geval van nood.   

• YVZ is ten alle tijden niet aansprakelijk voor letsel of diefstal op of rond de ijsbaan en/of 
clubhuis. 

• YVZ is bevoegd om op te treden tegen ongewenst gedrag en zo nodig mensen 
toegang te de baan te ontzeggen.  

• YVZ is niet verantwoordelijk voor materiele schade of letsel dat op onze ijsbaan is 
opgelopen.  

• Het betreden van onze ijsbaan is altijd op eigen risico!  
 

Bij schaatstrainingen:  

• Schaatsen aan- en uittrekken op aangegeven plaatsen.   
• Tijdens de sportactiviteit moeten de sporters vanaf 18 jaar, de 1,5 meter in acht nemen.  

Train met een vast groepje van 2 rijders en wissel niet onderling.    
• Handschoenen zijn verplicht én voor de jeugd óók een helm.   
• Ga niet naar elkaar schreeuwen.   
• Een beperkt aantal veterstrik-ouders worden toegelaten. Breng je kind alleen! Kom niet 

met broertjes en zusje. Wanneer kinderen nog hulp nodig hebben met het aantrekken 
van hun schaatsen, mogen er een beperkt aantal ouders mee. Na afloop moeten deze 
direct de sportaccommodatie verlaten.  

• Max. 50 schaatsers op de baan.   
• Binnen de hekken worden er een aantal stoelen neergezet om uit te rusten. Buiten de 

hekken mag er alleen plaatsgenomen worden op de stoelen voor het aan- en 
uittrekken van de schaatsen.   

 

 



 

 

 

 

Vrij schaatsen: 

• Schaatsen aan- en uittrekken op aangegeven plaatsen.   
• Clubhuis is gesloten. Eigen spullen onder een stoel neerleggen of bij het hek.  Bewaar 

je spullen evt. in een plasticzak zodat alles droog blijft.  Neem geen waardevolle spullen 
mee.  

• Muts of helm en handschoenen worden sterk aangeraden. 
• Kinderen van 10 jaar en jonger mogen alleen schaatsen onder begeleiding van een 

volwassene. Dit doen wij i.v.m. de veiligheid van de kinderen.  
• IJshockeysticks zijn niet toegestaan op onze ijsbaan! 

 
Koek en Zopie!   

• Het clubhuis blijft gesloten maar eten & drinken mag wel afgehaald worden. Nuttig 
deze niet binnen de hekken van de schaatsbaan.   

• Het is niet de bedoeling dat het eten & drinken gezellig met elkaar genuttigd worden. 
De stoelen voor het clubhuis zijn bestemd voor het aan- en uittrekken van de 
schaatsen.   

• Gooi het afval in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het mee naar huis.   

 
 Op de plattegrond hebben wij een looproute aangegeven. Wij vragen jullie om je hieraan te 
houden.   
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