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Protocol jeugdschaatsen. 
 
Onderstand protocol is specifiek opgesteld voor de jeugdschaatsuren, georganiseerd & 
gecoördineerd door de BC Haarlem (uur code H10 t/m H19). Te allen tijde is tijdens het 
jeugdschaatsen ook het protocol van de NOC*NSF en de KNSB van kracht. 
 

Te allen tijde geldt rondom de ijsbaan; Houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 

Voor trainers. 

• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!” 
• Trainers hoeven geen 1,5 mtr afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar. 

Houd wel 1,5 mtr afstand tot sporters van 13 jaar en ouder, tenzij contact 
nodig is voor een (veilige) begeleiding van de sporter(s). 

• Train zo veel mogelijk met vaste groepen. 
• Draag zorg dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 mtr regel 

houdt. 
• Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives 

etc. tijdens trainingen of wedstrijden te vermijden.  
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Wijs andere op de regels en spreek elkaar aan wanneer deze niet 

nageleefd worden. 
 

“Er wordt van de trainers veel verantwoordelijk gevraagd, omdat trainers dicht bij de sporters 
en ouders staan, waardoor zij direct actie kunnen ondernemen”. 

Voor de sporters. 
 

• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!” 
• Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen materiaal. 
• Op het ijs zijn zoals altijd, handschoenen en muts verplicht! 
• De kleedkamers zijn gesloten. Kleed je zo veel mogelijk thuis om. 
• Volg aanwijzingen van trainers, bestuurders, toezichthouders en personeel 

van de ijsbaan te allen tijde op. 
• Volg de routing zoals deze per vereniging is toe gewezen (zie plattegrond). 
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de ijsbaan (zie bijlage). 
• Verlaat na het sporten direct het ijsbaan complex. 
• Toilet gebruik kan gelimiteerd, houdt hier rekening mee tijdens het 

bezoek. 
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Voor ouders/bezoekers. 

• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!” 
• Informeer uw kinderen over de algemene richtlijnen en regels die gelden 

op de ijsbaan. 
• Aanwezigheid van toeschouwers is toegestaan, maar houd afstand tot de 

sporters, trainers, vrijwilligers en andere toeschouwers. 
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de ijsbaan (zie bijlage). 

• Per huishouden is er 1 ouder toegestaan als begeleider van de kinderen. 
• Wanneer er in uw gezin een corona besmetting voordoet en u bent recent 

bij een training geweest, meldt dit dan bij de vereniging. 
• Volg aanwijzingen van trainers, bestuurders, toezichthouders en personeel 

van de ijsbaan te allen tijde op. 
• Volg de routing zoals deze per vereniging is toe gewezen (zie plattegrond) 
• Toiletgebruik kan, zij het gelimiteerd, houdt hier rekening mee tijdens uw 

bezoek. 

Routing. (Zie voor meer informatie de plattegrond). 
• Iedere vereniging krijgt een plaats toegewezen waar de sporters zich 

kunnen omkleden. Het is niet toegestaan om op andere plaatsen om te 
kleden. 

• Zodra je het complex betreedt via de hoofdentree, ga je na de 
poortcontrole direct linksaf en volg de aanwijzingen van  jouw vereniging 
op. 

• De routing rondom de ijsbaan is met de klok mee (tegenovergesteld van 
de schaats richting). Wanneer je naar de uitgang wilt dien je deze 
looprichting te volgen. 

• Enkel het stuk rechts van de entree is 2 richtingsverkeer, dit is aangegeven 
door middel van een scheidingslijn en aanwijzingen.  

• Ga na het sporten met de klok mee en verlaat zo het complex. 
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Aanpassingen start- en eindtijden. 
 

Reguliere trainingen  

Wedstrijdabonnement  Trainingsabonnement  Dag  Reguliere tijd  Gewijzigde tijd 
HW1  HT1  Maandag  17.30 – 18.35  17.30 – 18.30 
HW2  HT2  Maandag  18.50 – 19.55  18.50 – 19.50 
HW3  HT3  Maandag  20.10 – 21.15  20.10 – 21.10 
HW4  HT4  Woensdag  18.00 – 19.15  ONGEWIJZIGD 
HW5  HT5  Donderdag  18.15 – 19.15  ONGEWIJZIGD 
HW6  HT6  Zaterdag  07.00 – 08.10  07.00 – 08.00 
HW7  HT7  Zaterdag  16.40 – 17.50  ONGEWIJZIGD 

Voor de trainingsuren geldt; 10 minuten voor aanvang van de training openen de deuren van 
het ijsbaan complex en kunnen de sporters/ouders toegang krijgen tot de ijsbaan. Zij dienen 
naar de in de plattegrond aangegeven locatie te gaan voor het omkleden. Inlopen in het 
ijsbaan complex is niet toegestaan, dit dient buiten het complex gedaan te worden.  
Na de training het complex zo snel mogelijk verlaten! 

 

Jeugdschaatsen  

Wedstrijdabonnement  Dag  Reguliere tijd  Gewijzigde tijd 
H10 / H11/ H12 Zaterdag  08.20 - 09.20  08.15 – 09.10 
H13 / H14 / H15 Zaterdag 09.25 - 10.25  09.25 – 10.20 
H16 / H17 / H18 Zaterdag 10.30 – 11.30  10.35 – 11.30 
H19 Zaterdag  16.40 – 17.50  ONGEWIJZIGD 
 
Voor het jeugdschaatsen geldt; 10 minuten voor aanvang van de training openen de deuren 
van het ijsbaan complex en kunnen de sporters/ouders toegelaten worden tot de ijsbaan. Zij 
worden iedere week opgehaald door een afgevaardigde van de vereniging die hun wijst naar 
de omkleed plaats. Na de training het complex zo snel mogelijk verlaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


