Coronaprotocol voor Schaatstraining en Toerschaatsen op kunstijsbaan de
Westfries in Hoorn
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Voor u ligt het protocol dat geldt voor de Schaatstraining en Toerschaatsactiviteiten op
maandagavond van de Baanvereniging Hoorn (BVH) om de verdere verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen en te voldoen aan de verordeningen daartoe van de gemeente
Hoorn en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Het omvat alle activiteiten en bewegingen vanaf het moment van het betreden van het
ijsbaanterrein tot en met het verlaten ervan.
Uitgangspunten is dat toezicht op en de uitvoering van de maatregelen in eerste instantie
wordt uitgevoerd door de STG’s en ijsclubs zelf. Iedere club die op enig uur actief op de
schaatstrainings- en of Toerschaatsuren houdt zelf toezicht op de juiste uitvoering en
naleving van de Corona-maatregelen.
Algemene maatregelen:
1) Kom niet naar de ijsbaan als je klachten hebt en of je getest bent en de uitslag nog
niet bekend is.
2) Verlaat het ijsbaanterrein als je op het ijsbaanterrein klachten krijgt.
3) Pas de hygiëne-maatregelen toe.
4) Houdt anderhalve meter afstand wanneer je je niet op het ijs of in de sportzone
bevindt.
Specifieke maatregelen:
Gescheiden verkeersstromen:
Op het ijsbaanterrein (vanaf de toegangspoort) werken we met gescheiden verkeersstromen
die de schaatsers van de afwisselende uren van elkaar scheidt en anderzijds aankomende en
vertrekkende schaatsers op het terrein fysiek van elkaar scheidt. De scheiding is aangegeven
door middel van strepen/markeringen, hekken en borden en vooraf te raadplegen op
bijgevoegde plattegrond. De te gebruiken in- en uitgang van het ijsbaangebouw wordt als
volgt ingericht, de derde schuifdeur wordt als ingang gebruikt en de uitgang is de gang naast
het kantoor van de ijsmeester. Niet schaatsers, zoals ouders en begeleiders hebben geen
toegang op de ijsbaan, er kan gewacht worden op de parkeerplaats of in het Kluun Cafe.
Toegang tot het Kluun Cafe is ook de derde schuifdeur en dan gelijk rechtsaf naar de ingang
van het Kluun Cafe. Daar dient men zich te registreren conform Coronaprotocol Horeca(valt
onder verantwoordelijkheid Optisport). Het verlaten van het Kluun Cafe gaat door de
reguliere uitgang van de baan en door de eerste schuifdeur naar buiten.

Schaatsers dienen 1,5 meter afstand te houden tijdens het omkleden en schaatsen aan- en
uit-trekken, hiertoe is meer zitgelegenheid aangebracht langs de baan, want de kleedkamers
en de banken kunnen niet optimaal gebruikt worden. Op bijgaande tekening is met rode
strepen de afscheidingen van de zones aangegeven, met groene pijlen de ingangsroutes en
met rode pijlen de uitgangsroutes. Het blauwe gebied is een sportzone, hier mogen alleen
schaatsers aanwezig zijn die bezig zijn met de warming-up, hier geldt de 1,5 meter niet, net
als op het ijs.
Wisseling tussen 1e uur en 2e uur en 2e uur en toerschaatsen.
Het 1ste uur start om 18.00 en er is geen beperking in de toegangstijd tot het ijsbaangebouw.
Einde training is 19.15 en om 19.25 dient iedereen het ijsbaangebouw verlaten te hebben.
Wie dit niet in 10 minuten lukt, dient dus eerder met de training te stoppen want om 19.25
moet iedereen buiten zijn. Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden, deze groep kan van de kleedkamers gebruik maken, dat geeft meer ruimte voor de
jeugd van 13 jaar en ouder op de banken in de hal. Wie naar het Kluin Cafe gaat dient ook
via de gang bij de ijsmeester naar buiten te gaan en opnieuw via de schuifdeur binnen te
komen en rechtsaf te gaan. Indien een STG behoefte heeft om een extra begeleider aan te
stellen om de kinderen te begeleiden bij aantrekken van schaatsen, dan dient de STG deze
persoon met contactgegevens vooraf aan te melden bij de BVH.
Het 2de uur start om 19.35 en er is toegang in het verkleedgebied vanaf 19.25. Het is wel
mogelijk om vanaf 19.10 het ijsbaan gebouw te betreden en de warming-up te doen in de
sportzone, dit is geen wachtruimte, wie in dit gebied is, die is met de warming-up bezig.
Einde training is 20.45 en om 20.55 dient iedereen het ijsbaangebouw verlaten te hebben.
Wie dit niet in 10 minuten lukt, dient dus eerder met de training te stoppen want om 20.55
moet iedereen buiten zijn. Wie naar het Kluin Cafe gaat dient ook via de gang bij de
ijsmeester naar buiten te gaan en opnieuw via de schuifdeur binnen te komen en rechtsaf te
gaan.

Het toerschaatsen start om 21.05 en er is toegang in het verkleedgebied vanaf 20.55. Het is
wel mogelijk om vanaf 20.40 het ijsbaan gebouw te betreden en de warming-up te doen in
de sportzone, dit is geen wachtruimte, wie in dit gebied is, die is met de warming-up bezig.
Einde training is 22.15, behalve de 1,5 meter zijn er geen beperkingen om de baan te
verlaten,
Uitgang is via de route zoals voorgaande jaren en er kan gebruik gemaakt worden van het
Kluun Cafe route binnen door.
De STG’s en IJsclubs zijn verantwoordelijk dat de schaatsers zich aan het protocol houden. Er
is geen beter controle dan sociale controle dus informeer uw leden volledig, zodat we
allemaal onze geliefde sport kunnen blijven beoefenen.
Bestuur BVH

