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Dit protocol is opgesteld door en voor 

Disclaimer: Dit protocol is een levend document dat naar 
aanleiding van de actuele situatie in Nederland zal worden herzien 
en eventueel zal worden aangepast. Wanneer er landelijke of 
regionale wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit protocol zo 
spoedig mogelijk worden aangepast en worden gepubliceerd op de 
website van BC Haarlem.  
 
Dit document is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis 
van de op dit moment beschikbare informatie, desondanks kan het 
zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. 
 

VERENIGINGSPROTOCOL KNSB TRAININGSUREN 
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1 Seizoen 2020-2021 
 
1.1 Algemene informatie. 

Ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus, kan IJsbaan Haarlem 
dit seizoen zijn deuren weer gewoon openen. Alle sporten, zowel binnen als 
buiten worden weer toegestaan door de regering en het NOC*NSF.  
 
Zoals overal, gelden op de ijsbaan ook de algemene basisregels en de 
algemene hygiëne voorschriften. Het opvolgen van deze richtlijnen kan 
voorkomen dat het coronavirus de kans krijgt zich verder te verspreiden. 
 
In dit protocol vindt u alle regels en richtlijnen op een rij, geldende voor alle 
gebruikers van IJsbaan Haarlem.  
Mocht er naar aanleiding van dit protocol nog vragen zijn dan kunt u contact 
opnemen door een mail te sturen naar voorzitter@bchaarlem.nl 
 

1.2 Start schaatsseizoen. 
Kunstijsbaan Haarlem heeft haar deuren geopend op zaterdag 26 
september 2020. Vanaf deze dag zijn de regulieren openings- en 
trainingstijden van kracht. Er zijn mogelijk door corona maatregelen wat 
start- en eindtijden gewijzigd.  
In het ijsbaancomplex zijn er aanpassingen gedaan in de routing rondom de 
ijsbaan, hierover volgt verderop in dit protocol meer informatie. 
 

1.3 Voor wie is dit protocol bedoeld? 
Dit protocol is speciaal opgesteld door de Baancommissie Haarlem in 
samenspraak met IJsbaan Haarlem, de veiligheidsregio Kennemerland en 
de gemeente Haarlem.  
 
Dit protocol is bedoeld voor verenigingen wiens activiteiten plaats vinden op 
IJsbaan Haarlem, tijdens trainingsuren georganiseerd en gecoördineerd 
door de BC Haarlem. Dit protocol dient binnen de vereniging verspreid te 
worden naar o.a.; het bestuur, commissie coördinatoren, trainers en overige 
kaderleden.  
 
Voor sporters en hun ouders/begeleiders is een apart (verkort) protocol 
opgesteld. Hiervan is de meest actuele versie altijd te vinden op de website 
van de BC Haarlem. 
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1.4 Verenigingscorona coördinator. 

Iedere vereniging dient een eigen corona coördinator in te stellen. Deze 
persoon is voor het seizoen 2020/2021 het aanspreekpunt namens de 
vereniging. Mochten er zich veranderingen voordoen dan wordt de 
coördinator hiervan op de hoogte gebracht. De coördinator hoeft niet 
verplicht aanwezig te zijn op de ijsbaan.  
De voorzitters van alle verenigingen dienen voor 23 september 2020 de 
naam (+e-mail & Mobiel telefoonnummer) van de door de vereniging 
aangewezen coördinator door te geven via; voorzitter@bchaarlem.nl 
 

1.5 Eigen protocol 
Wanneer een vereniging een eigen corona protocol opstelt voor activiteiten 
georganiseerd op IJsbaan Haarlem, dient deze voorafgaand aan de (eerste) 
activiteit, gecontroleerd te worden door de Baancommissie Haarlem. Ook 
protocollen voor georganiseerde wedstrijden dienen bekend gemaakt te 
worden bij de Baancommissie Haarlem. 
 

1.6 Veranderingen in het protocol. 
Wanneer het protocol, naar aanleiding van nieuwe richtlijnen en of 
maatregelen veranderd moet worden zal dit doorgaans binnen 1 dag 
gebeuren. Het kan voorkomen dat het protocol op het moment van bekijken 
nog niet aangepast is. Let hierbij dan altijd op de versie (onder aan iedere 
pagina), zodat je altijd het meest actuele protocol raadpleegt. 
 

1.7 Consequenties. 
Wanneer een sporter, ouder/bezoeker, trainer en of vereniging zich niet aan 
de maatregelen houdt zoals benoemd in dit protocol dan zullen er passende 
consequenties volgen. De consequenties zullen verschillen per situatie en 
specifiek worden bepaald. 
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Wijzigingen 03 Oktober 2020 
 

- Maartens Café is gesloten voor een periode van 3 weken. 
- De tijden van H04/H05/H07/H19 zijn gewijzigd. Zie het tijdschema voor de 

actuele tijden. 
- De plattegrond van het H05 & H07 uur is aangepast. 
- Ouders zijn onder bepaalde voorwaarde weer toegestaan op de ijsbaan. 

 

Toegang voor begeleiders/ouders/toeschouwers: 
1 ouder per huishouden is toegestaan. Onder de volgende voorwaarde.	

• Ouders zijn tijdens trainingsuren niet toegestaan langs het ijs als;	
• De sporter uit de gemeente Haarlem of Bloemendaal komt.	

• De ouders mogen kinderen t/m 12 jaar wel ondersteunen met het aantrekken van 
schaatsen, maar dienen daarna het complex te verlaten. 

• De sporter 13 jaar of ouder is. 
• Er blijkt dat het max van 249 bezoekers zal worden overschreden. 

• Ouders zijn tijdens het trainingsuren wel toegestaan langs het ijs als; 
• De sporter uit een andere gemeente komt dan Haarlem of 

Bloemendaal. 
• De sporter niet ouder is dan 12 jaar. 
• Het maximum van 249 bezoekers niet wordt overschreden. 

Protocol wedstrijden: 
Het protocol wedstrijden is niet meer beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan 
het opstellen van een nieuw (passend) protocol. Het doel is om het 
wedstrijdprotocol voor Woensdag 7 oktober 2020 bekend te maken. 
 
 
CF trainingsuur: 
Tijdens het CF trainingsuur dienen alle sporters zich aan de spoorzijde van de 
ijsbaan om te kleden.  
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2 Basisregels 
- Het algemene sportprotocol van 

NOC*NSF is leidend.  
- Voor alles geldt: gebruik van je 

gezond verstand staat voorop. 
- Heb je klachten:  

blijf thuis en laat je testen! 
- Raak elkaar zo min mogelijk aan. 
- Hoest en nies in je elleboog & 

gebruik zakdoeken. 
- Volg de looproutes, zoals 

aangegeven. 
- Houd 1,5 meter afstand, 

(uitzondering voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar onderling en 
kinderen tot en met 12 jaar tot 
volwassenen). 

- Vermijd drukke plekken en reis 
buiten de spits. 

- Was vaak je handen met water en 
zeep of  
desinfecteer je handen met 
alcohol. 

- Volg altijd aanwijzingen van het 
personeel en leden van de 
baancommissie op! 

- Luid stemgebruik en schreeuwen is 
niet toegestaan (hieronder valt ook 
het aanmoedigen tijdens 
wedstrijden). 

- Ga direct naar huis wanneer er 
tijdens de sportactiviteit klachten 
ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

 
“Voor iedereen geld altijd, gebruik je gezond verstand en neem je 

verantwoordelijkheid”! 
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3 Basis protocol IJsbaan Haarlem 
 
Onderstaand protocol, opgesteld door IJsbaan Haarlem, vormt samen met de 
protocollen van het NOC*NSF en de KNSB de basis. Opgesteld door de BC Haarlem. 
 
Algemene richtlijnen. 

• Op het complex van de ijsbaan zijn de belangrijkste regels van het 
NOC*NSF duidelijk zichtbaar en leesbaar opgehangen. 

• Kom niet als je griep, koorts of verkoudheidsverschijnselen (hoesten, 
loopneus e.d.) hebt. 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek 
• Geef elkaar de ruimte bij binnenkomt, langs de baan en bij het betreden of 

verlaten van de ijsvloer: houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van 
elkaar (=verplicht naast het ijs). 

• Houd je aan de voorgeschreven looprichtingen op de ijsbaan 
• Je bent verplicht om bij komst naar de ijsbaan een tijdslot te reserveren 

(Alleen tijdens de publieksuren) 
• De kleedkamers zijn gesloten. 
• De toiletten zijn toegankelijk en mogen gebruikt worden. 
• De ijsbaan adviseert met klem om in de entree en in de omloop een 

mondkapje te dragen. 
• Gebruik je verstand en attendeer anderen op onveilige c.q. onverant-

woorde situaties. 
• Inlopen (warm lopen) langs de baan is niet mogelijk. 
• Geen fietsen mee het complex in. 

Richtlijnen op KNSB trainingsuren. 

• Trainers, instructeurs en schaatsers houden ten minste 1,5 meter afstand 
van elkaar. 

• Toeschouwers en/of ouders hebben geen toegang tot de ijsbaan. 
• Laat sporters niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training 

naar het complex komen. Na de activiteiten snel vertrekken. 
• Sporters nemen hun eigen bidon mee. 
• Verkleden in de hal of Maartens Café is niet toegestaan 
• Verenigingen maken gebruik van de door de Baancommissie Haarlem 

toegewezen plekken voor omkleden en het ijs te betreden c.q. te verlaten. 
Via: www.ijsbaanhaarlem.nl 



Versie: 1.7 (03 oktober 2020) 

4 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. 
 

Voor de vereniging. 
• De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de 

richtlijnen naar trainers, vrijwilligers, sporters en ouders. 
• Iedere vereniging is verplicht om per 75 sporters 1 toezichthouders in te 

stellen. Deze worden door de BCH voorzien van een hesje. De 
toezichthouders dienen bekend gemaakt te worden aan de jeugdschaats 
coördinator van de BCH via; jeugdschaatsen@bchaarlem.nl. De namen 
moeten iedere vrijdag uiterlijk voor 17.00 uur gedeeld worden. 

• Verenigingen krijgen van de BCH een eigen omkleedplaats & ijsopgang 
toegewezen (zie bijlage). Toegang via een andere opgang is niet 
toegestaan. Hier is de toezichthouder verantwoordelijk voor. 

• Wanneer er wordt geconstateerd dat een verenigingslid zich niet aan de 
richtlijnen/regels houdt zal dit te allen tijde ook aan de corona coördinator 
medegedeeld worden. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er 
consequenties volgen. 

• Wanneer er binnen de vereniging iemand (trainer, sporter of ouder van 
sporter) besmet is met het corona virus, dient de vereniging dit aan de 
BCH voorzitter te laten weten. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan! Begeleidende de ouders wel; 

1 ouder per huishouden is toegestaan. Onder de volgende voorwaarde.	

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen niet toegestaan langs het ijs als;	
• De sporter uit de gemeente Haarlem of Bloemendaal komt.	

• De ouders mogen kinderen t/m 12 jaar wel ondersteunen met het aantrekken van 
schaatsen, maar dienen daarna het complex te verlaten. 

• De sporter 13 jaar of ouder is. 
• Er blijkt dat het max van 249 bezoekers zal worden overschreden. 

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen wel toegestaan langs het ijs als; 
• De sporter uit een andere gemeente komt dan Haarlem of 

Bloemendaal. 
• De sporter niet ouder is dan 12 jaar. 
• Het maximum van 249 ouders niet wordt overschreden. 
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Stappenplan: 
1. Laat sporters maximaal 10 min voor de start van de les naar de entree van de 
ijsbaan komen.  
Regel administratieve zaken zoveel mogelijk voor de training, buiten het 
complex en/of doe dit tijdens de training op gepaste afstand. 
2. Sporters en ouders worden het complex binnen gelaten. En dienen door een 
toezichthouder/trainer opgevangen te worden. Deze persoon verwijst de 
sporters en ouders naar de omkleedplaats.  
3. Bij de omkleedplaats wacht iemand de sporters op en is aanwezig voor 
eventuele vragen. Laat sporters wachten tot het kussen naar beneden is, 
dan mogen zij het ijs betreden. 

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. 
• Draag in de entree en rondom het ijs zoveel mogelijk een mondkapje. 

 
“Er wordt van de trainers veel verantwoordelijk gevraagd, omdat trainers dicht bij de sporters 

staan, waardoor zij direct actie kunnen ondernemen”. 

Routing. (Zie voor meer informatie over de routing onderdeel 9 in dit protocol). 

• Iedere vereniging krijgt een omkleedplaats toegewezen.  
• Zodra je het complex betreedt 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. 
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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, bestuurders, toezichthouders en personeel 

van de ijsbaan te allen tijde op. 
• Volg de routing zoals deze per vereniging is toe gewezen (zie bijlage onderdeel 8). 
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de ijsbaan (zie bijlage onderdeel 7). 
• Verlaat na het sporten direct het ijsbaan complex. 
• Toilet gebruik kan gelimiteerd.  

Voor ouders/bezoekers. 

• Voorop staat; “Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen!” 
• Informeer uw kinderen over de algemene richtlijnen en regels . 
• 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 onderdeel 7).  

• Volg aanwijzingen van trainers, bestuurders, toezichthouders en personeel 
van de ijsbaan te allen tijde op. 

• Wanneer er in uw gezin een corona besmetting voordoet en u bent recent 
bij een training geweest, meldt dit dan bij de vereniging. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan! Begeleidende de ouders wel; 

1 ouder per huishouden is toegestaan. Onder de volgende voorwaarde.	

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen niet toegestaan langs het ijs als;	
• De sporter uit de gemeente Haarlem of Bloemendaal komt.	

• De ouders mogen kinderen t/m 12 jaar wel ondersteunen met het aantrekken van 
schaatsen, maar dienen daarna het complex te verlaten. 

• De sporter 13 jaar of ouder is. 
• Er blijkt dat het max van 249 bezoekers zal worden overschreden. 

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen wel toegestaan langs het ijs als; 
• De sporter uit een andere gemeente komt dan Haarlem of 

Bloemendaal. 
• De sporter niet ouder is dan 12 jaar. 
• Het maximum van 249 ouders niet wordt overschreden. 
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5 Protocol Trainingsuren. 
Onderstand protocol is specifiek opgesteld voor de wedstrijdtrainingsuren, 
georganiseerd & gecoördineerd door de BC Haarlem (uur code H01 t/m H09). 
 
Voor de vereniging. 

• Iedere vereniging is verplicht om per groep 1 toezichthouders in te stellen. 
De toezichthouders dienen bekend gemaakt te worden aan de BCH. Het is 
toegestaan dat de trainer van de vereniging de toezichthouder is, hier gaat 
de BCH ook standaard vanuit, wanneer dit niet het geval is dient dit vooraf 
doorgegeven te worden aan de voorzitter van de BCH (voorzitter@bchaarlem.nl)  

• Verenigingen krijgen van de BCH een eigen omkleedplaats & ijsopgang 
toegewezen (zie bijlage). Toegang via een andere opgang is niet 
toegestaan. Hier is de toezichthouder verantwoordelijk voor. 

• Wanneer er wordt geconstateerd dat een verenigingslid zich niet aan de 
richtlijnen/regels houdt zal dit te allen tijde ook aan de corona coördinator 
medegedeeld worden. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er 
maatregelen getroffen worden. 

• Wanneer er binnen de vereniging iemand besmet is met het corona virus, 
dient de vereniging dit aan de BCH voorzitter te laten weten. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan! Begeleidende de ouders wel; 

1 ouder per huishouden is toegestaan. Onder de volgende voorwaarde.	

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen niet toegestaan langs het ijs als;	
• De sporter uit de gemeente Haarlem of Bloemendaal komt.	

• De ouders mogen kinderen t/m 12 jaar wel ondersteunen met het aantrekken van 
schaatsen, maar dienen daarna het complex te verlaten. 

• De sporter 13 jaar of ouder is. 
• Er blijkt dat het max van 249 bezoekers zal worden overschreden. 

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen wel toegestaan langs het ijs als; 
• De sporter uit een andere gemeente komt dan Haarlem of 

Bloemendaal. 
• De sporter niet ouder is dan 12 jaar. 
• Het maximum van 249 ouders niet wordt overschreden. 
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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 bijlage onderdeel 9). 
• Schreeuwen en geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de ijsbaan (zie bijlage onderdeel 7). 
• Verlaat na het sporten direct het ijsbaan complex. 
• Toilet gebruik kan gelimiteerd, houdt hier rekening mee tijdens het 

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 het CF trainingsuur dienen alle sporters zich aan de spoorzijde van de 
ijsbaan om te kleden. 
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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 onderdeel 7). 

• Per huishouden is 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 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 per vereniging is toe gewezen (zie bijlage onderdeel 9). 
• Toiletgebruik kan, zij het gelimiteerd.  
• Toeschouwers zijn niet toegestaan! Begeleidende de ouders wel; 

1 ouder per huishouden is toegestaan. Onder de volgende voorwaarde.	

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen niet toegestaan langs het ijs als;	
• De sporter uit de gemeente Haarlem of Bloemendaal komt.	

• De ouders mogen kinderen t/m 12 jaar wel ondersteunen met het aantrekken van 
schaatsen, maar dienen daarna het complex te verlaten. 

• De sporter 13 jaar of ouder is. 
• Er blijkt dat het max van 249 bezoekers zal worden overschreden. 

• Ouders zijn tijdens het jeugdschaatsen wel toegestaan langs het ijs als; 
• De sporter uit een andere gemeente komt dan Haarlem of 

Bloemendaal. 
• De sporter niet ouder is dan 12 jaar. 
• Het maximum van 249 ouders niet wordt overschreden. 

 

Routing. (Zie voor meer informatie over de routing onderdeel 9 in dit protocol). 

• Iedere vereniging krijgt een omkleedplaats toegewezen.  
• Zodra je het complex betreedt 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. 
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6 Protocol Wedstrijden. 
 
Er wordt op dit moment nog gewerkt aan het protocol wedstrijden. Het doel is 
om het protocol voor woensdag 7 oktober bekend te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Versie: 1.7 (03 oktober 2020) 

7 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  18.00 – 19.10 
HW5  HT5  Donderdag  18.15 – 19.15  18.15 – 19.10 
HW6  HT6  Zaterdag  07.00 – 08.10  07.00 – 08.00 
HW7  HT7  Zaterdag  16.40 – 17.50  16.40 – 17.45 

Voor de trainingsuren geldt; 10 minuten voor aanvang van de training openen de deuren van 
het ijsbaan complex en kunnen de sporters 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  16.40 – 17.45 
 
Voor het jeugdschaatsen geldt; 10 minuten voor aanvang van de training openen de deuren 
van het ijsbaan complex en kunnen de sporters 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! 
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8 Bijlage: Routing en indeling Jeugdschaatsen. 
 
Basis looproute ijsbaan Haarlem tijdens jeugdschaatsuren. 

 
Looproute en indeling clubs H10/H11/H12. (Voormalig: 08.20 uur - 09.20 uur). 
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Looproute en indeling clubs H13/H14/H15. (Voormalig: 09.25 uur - 10.25 uur). 

 
Looproute en indeling clubs H16/H17/H18. (Voormalig:10.30 uur - 11.30 uur). 
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9 Bijlage: Routing en indeling trainingsuren. 
Basis looproute ijsbaan Haarlem tijdens trainingsuren. 
 

Basis looproute en indeling clubs H01 t/m H07 (+ CF uur) 
Deze indeling is ingedeeld op basis van de grootste aantallen per trainingsuur 
van een vereniging. Tevens kan het voorkomen dat een vereniging niet 
deelneemt aan een bepaald trainingsuur. Dan is deze ruimte vrij om eventuele 
naast gelegen verenigingen meer ruimte te bieden. Dit kan per trainingsuur 
verschillen.  
Tijdens het CF uur op Dinsdag dient iedere rijder zich aan de spoorzijde om 

te kleden. 
 

HW1: 
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HW2: Maandag 18:50 - 19:50 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HW3: Maandag 20:10 - 21:10 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het CF uur dienen alle rijders zich aan de spoorzijde om te kleden! 
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HW4: Woensdag 18:00 - 19:10 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HW5: Donderdag 18:15 - 19:10 uur 
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HW6: Zaterdag 07.00 - 08:00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HW7: Zaterdag 16:40 – 17:45 uur 
 


