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Beste Leden, 
 
Door de beperkende maatregelen m.b.t. Co-
vid19 zijn we genoodzaakt om een aantal ver-
anderingen tijdelijk in te voeren, zodat iedereen 
kan blijven schaatsen. Wij vragen dan ook jullie 
begrip en medewerking voor onderstaande 
aanpassingen. 
 
 
 
Geen wedstrijden t/m 1-11-2020 
 
Er is besloten dat er tot 1 november 2020 geen 
wedstrijden worden gehouden. Dit zal later op-
nieuw beoordeeld worden, rekening houdend 
met alle omstandigheden. 
  
 
 
Aanpassing schaatstrainingen 
 
Maandag 1e uur 
Voor de training op maandag het eerste uur is 
er geen probleem, alle schaatsers zijn onder de 
18. Deze training gaat door zoals in ongewij-
zigde vorm. 
 
Wel is de toegang tot het ijs veranderd. Dit 
wordt vanaf het middenterrein (dus via de tun-
nel bereikbaar). Aldaar het ijs op stappen en a 
stappen. 
 
Let op: Ouders die helpen met verterstrikken 
moeten de hal verlaten als de kinderen het ijs 
op gaan. 
 

 
 
 
Maandag 2e uur 
 
Voor de training op maandag het tweede uur 
zijn er normaal teveel schaatsers aanwezig. Om 
dit te beperken gaat ongeveer 1/3 deel op 
toerbeurt op zondagavond schaatsen. Dit is 
van 18.00 tot 19.15 uur.  
 
Er is tussen de schaatsverenigingen een verde-
ling opgesteld, voor Purmerend geldt het on-
derstaande: 
Maandag 19-10 Wel training  
Zondag 25-10 Vervangende training  
Maandag 26-10 Geen training 
Maandag 2-11 Wel training 
 
In de derde week wordt bovenstaande geëva-
lueerd en vastgesteld of het nodig is om dit 
schema te verlengen. 
  
Maandag 3e uur 
 
Voor de training op maandag het derde uur zijn 
er normaal ook teveel schaatsers aanwezig.  
Om dit te beperken gaat ongeveer 1/3 deel op 
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toerbeurt op zaterdagavond schaatsen. Dit is 
van 19.00 tot 20.15 uur.  
 
Er is tussen de schaatsverenigingen een verde-
ling opgesteld, voor Purmerend geldt het on-
derstaande: 
Zaterdag 17-10 Vervangende training  
Maandag 19-10 Geen training  
Maandag 26-10 Wel training 
Maandag 2-11 Wel training 
In de derde week wordt bovenstaande geëva-
lueerd en vastgesteld of het nodig is om dit 
schema te verlengen. 
 
Op maandag begint het toerschaatsen om 
21.05, men kan vanaf 20.55 naar de omkleed-
zone. Inlopen en warming-up kan in de sport-
zone vanaf 20.45. Wij roepen de toerschaatsers 
op om niet eerder dan 20:45 uur aanwezig te 
zijn. 
  
Woensdag 
 
Op de woensdag zitten we net tegen de grens 
met de aantallen, maar het grootste deel is 
jonge jeugd die wel in groepjes mogen rijden, 
waardoor er veel meer ruimte is op de baan. Dit 
laten we voorlopig even zoals het is, dus geen 
aanpassingen van de trainingen. 
 
Algemene regels 
  
We kunnen alleen schaatsen als we de alge-
mene regels in acht nemen, deze zijn: 
• Voor alle schaatsers boven de 17 jaar dat er 

te allen tijde 1,5 meter in acht genomen 
moet worden. 

• Er mag in groepjes van maximaal 4 schaat-
sers getraind worden, waarbij onderling nog 
steeds de 1,5 meter geldt. 

• De groepjes mogen niet wisselen van sa-
menstelling of onderling mixen. 

• Als de trainer een andere groepsindeling 
bepaald of aangeeft dat iedereen individu-
eel moet rijden dan is dat de regel en dien 
je je daaraan te houden. 

 
Meer informatie: 
KNSB  
https://knsb.nl/corona/ 
 
Baanvereniging Hoorn 
https://www.schaatsenhoorn.nl 
 
We zullen allemaal ons best moeten doen om 
te kunnen blijven schaatsen en elkaar er op wij-
zen als er iets dreigt mis te gaan met de afge-
sproken regels. Het is even wennen om alle re-
gels in acht te nemen, maar het moet lukken! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het bestuur 


