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Protocol Wedstrijden. 
Onderstand protocol is specifiek opgesteld voor de wedstrijden, georganiseerd 
en/of gecoördineerd door de BC Haarlem. Hier vallen ook alle eigen 
georganiseerde wedstrijden onder (clubkampioenschappen etc.) 
 

TER INFO: 
Wanneer een vereniging een eigen wedstrijd organiseert dient die zich te houden aan onderstaande 
richtlijnen. Als er een eigen protocol wordt opgesteld moet deze voorafgaand aan de wedstrijd 
goedgekeurd worden door de BCH. 
 

Voor coaches. 

• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!” 
• 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. 
• De kleedkamers zijn gesloten. Kleed je zo veel mogelijk thuis om. 
• Volg aanwijzingen van trainers, toezichthouders en personeel op. 
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de wedstijd naar het 

ijsbaancomplex.  
• Verlaat na het sporten direct het complex. 
• Toiletgebruik kan, zij het gelimiteerd, houdt hier rekening mee tijdens uw 

bezoek. 
• Neus snuiten en of spugen op en rond het ijs is niet toegestaan, dit kan 

een grote besmettingsbron zijn. 
• In- warmlopen is rondom de ijsbaan niet toegestaan, dit dient buiten het 

complex gedaan te worden. 
• Tijdens dweilpauzes dient iedere sporter het ijs te verlaten en op 1,5 mtr 

afstand van andere te wachten tot hij/zij het ijs weer mag betreden. 
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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. 
• Bezoekers zijn beperkt toegestaan, hiervoor geldt een maximum van 249 

personen. In de basis geldt, maximaal 2 bezoekers per huishouden (mits 
minder dan 100 inschrijvingen voor een wedstrijd). (Zie website) 

• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de wedstijd naar het 

ijsbaancomplex. 
• Wanneer er in uw gezin een corona besmetting voordoet en u bent recent 

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

van de ijsbaan te allen tijde op. 
• Volg de routing zoals deze op de ijsbaan geldt. 
• Toiletgebruik kan, zij het gelimiteerd, houdt hier rekening mee tijdens uw 

bezoek. 

 
Routing. (Zie voor meer informatie over de routing de plattegrond). 

• Zodra je het complex betreedt via de hoofdentree, ga direct linksaf. 
Sporters en bezoekers houden 1,5 mtr afstand van elkaar en wandelen 
rustig naar de aangewezen plaats.  

• 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. 
• In- warmlopen is rondom de ijsbaan niet toegestaan, dit dient buiten het 

complex gedaan te worden. 
• Bij wedstrijden zijn er geen toegewezen omkleed plaatsen. De BC Haarlem 

vertrouwd erop dat bezoekers en sporters zich ook tijdens wedstrijden 
aan de 1.5 mtr richtlijnen houden.  

 


