
  
  
  

 
CORONA-maatregelen YVZ  

  
  
Algemene maatregelen uit protocol NOC*NSF en KNSB  
  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
• Heb je klachten? Blijf THUIS en laat je testen.  
• Kinderen t/m 18 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden.   
• Kinderen tussen 12-18 jaar houden wel afstand van volwassenen.   
• 19 en ouder à Houd steeds 1,5 meter afstand.  
• Tijdens het sporten mag iedereen t/m 26 jaar op de sportaccommodatie in 

teamverband sporten zonder dat ze 1,5 meter afstand houden.    
• Vanaf 27 jaar sporten op 1,5m afstand individueel of in groepjes van max. 4. De 

samenstelling mag tijdens de training niet wisselen!   
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct na de training naar huis.   
• Houd je aan de regels. Vergeet niet dat er gehandhaafd wordt en dat er bij 

overtredingen een boete opgelegd kan worden.   

Algemene regels bij YVZ  
  

• Het clubhuis is DICHT. Jassen en tassen blijven buiten ook bij slecht weer.   
• De sleutel/telefoondoos zal tijdens de training binnen worden gezet.   
• Toiletten zijn open máár ga voor het sporten THUIS naar het toilet.   
• 10 minuten voor aanvang van de trainingen ben je welkom bij het clubhuis. Niet 

eerder!   
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het clubhuis! Ouders/verzorgers zijn NIET welkom op 

de sportaccommodatie. Wanneer uw kind niet alleen naar het clubhuis kan komen, 
hem/haar afzetten bij het clubhuis en verlaat daarna direct de accommodatie. Het is 
niet toegestaan om te blijven kijken.   

• Er blijven begeleiders van YVZ bij het clubhuis om alles in goede banen te leiden en 
voor geval van nood.  

• Respecteer aangegeven afstandslijnen en richtlijnen.   

  

Droogtrainingen:  
  

• Verzamelen op het grasveld bij je eigen trainer. Dus NIET bij het clubhuis/terras i.v.m.  
drukte.   
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Bij skeelertrainingen:  
  

• Trek thuis of op de parkeerplaats de skeelers aan van uw kind. Skeelers aan-/uittrekken 
kan alleen bij het clubhuis wanneer het kind dit zelfstandig kan.   

• Ma1 deelnemers t/m 17 jaar mogen bij elkaar zitten maar houdt afstand van 
begeleiders/trainers.   

• Ma2 deelnemers vanaf 18 jaar zullen allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.   
• Ma1 traint tot 20.00uur. Daarvóór moet de ma2 hun skeelers aan hebben zodat zij de 

baan op kunnen wanneer de ma1 klaar is. Voorkom vermenging op het terras.   
• Beschermingen zijn verplicht zoals altijd; knie-, pols- en elleboogberschermers en een 

helm. LET OP deze moet goed zitten.    
• Trek je beschermmaterialen en skeelers aan op een aangewezen plek.  
• Houd rekening met elkaar tijdens het skaten. Blijf van elkaar af tijdens het skaten, duw 

elkaar niet en rijdt elkaar niet in de weg.  
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