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Inleiding  
Hierbij ontvangt u het plan rondom het corona (COVID-19) virus met betrekking tot het herstarten 

van de trainingen van de Alkmaarsche IJsclub. Vanaf 13 maart 2020 is de sportwereld in de greep 

gekomen van de maatregelen rondom de pandemie van het COVID-19 virus (verder: coronavirus). 

Net als voor alle andere sportverenigingen in Nederland betekende dat voor de Alkmaarsche IJsclub 

dat alle vereniging gerelateerde activiteiten zoals trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere 

samenkomsten werden afgelast. Andere activiteiten zoals bestuursvergaderingen en website-

ontwikkeling zijn na die tijd online verder gegaan. Normaliter zouden wij het winterseizoen hebben 

afgesloten op 23 maart tijdens het jaarlijkse clubfeest en de pupillendag, maar helaas werd dit door 

de persconferentie van donderdag 13 maart een raar einde van het seizoen. Mede daardoor hebben 

enkele trainers het initiatief genomen om (eenmalige) videotrainingen aan te bieden.  

Na aanleiding van de persconferentie op woensdag 6 mei, waarbij de regering aankondigde dat er 

een versoepeling kwam van de maatregelen voor trainingen is het bestuur van de club samen met de 

trainers bezig geweest hoe hiermee om te gaan. Voor alle leden geldt inmiddels dat zij met 

voorzichtigheid weer kunnen gaan sporten. Hiervoor heeft de overheid strikte regels opgesteld waar 

wij als club volledig achter staan. Aan de hand van deze regels heeft het NOC*NSF en de KNSB voor 

de schaatssport een protocol ontwikkeld. Tot slot is het aan de verschillende gemeenten om de 

regelgeving te completeren door de gemeentelijke (nood)verordeningen aan te passen.   

Op dit moment zijn de protocollen van NOC*NSF en de KNSB beschikbaar (zie bijlagen), maar is het 

nog wachten op goedkeuring van Gemeente Alkmaar en Heiloo. In aanloop daarop heeft het bestuur 

in samenwerking met de trainerscoördinatoren voorbereidingen getroffen om de regels en 

protocollen specifiek voor de vereniging te omschrijven. Deze opgestelde regels en afspraken staan 

verder beschreven in dit document. Naast de bekende gezondheidsregels die op dit moment ook al 

gelden staat er informatie over groepsgroottes, maximale bezetting tijdens de verschillende 

trainingen en de routing binnen de sportcomplexen.  

Wij zijn van mening dat er een compleet plan ligt waarbij de trainingen van de AIJC Jeugd (13 t/m 18 

jaar), AIJC Senioren en AIJC Masters op maandag 25 mei kunnen hervatten.  

Let op: dit is een tweede versie, alle geel gearceerde tekst is nieuw en/of aangepast ten opzichte 

van de eerdere versie van donderdag 7 mei 2020.   



 

 

Dit plan is mede tot stand gekomen in samenwerking met of in 

opdracht van de volgende partijen:  



 

 

Algemene gezondheidsregels RIVM 
Onderstaande gezondheidsregels blijven van kracht:  

 Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts; 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft (tot 

24uur na klachtenvrij);  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona (tot 14 dagen na laatste 

contact); 

 Was voor de training regelmatig goed je handen; 

 Hoest en nies in je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik; 

 Vermijd aanraken van je gezicht; 

 Schud geen handen; 

 Houd ten alle tijden 1,5m afstand (uitgezonderd voor kinderen t/m 12 jaar).  

Trainingen  
Maandag: Droogtraining (Park Oosterhout/Sportcomplex Oosterhout, Vondelstraat 35 Alkmaar) 
Op de maandag, tot 1 juli, zijn er voor alle pupillen A tot en met F (en dus tot en met 12 jaar) 

trainingen van 17.40 tot 19.05. Er zullen drie trainingsgroepen worden gevormd, welke later nog 

worden toegestuurd. In verband met de coronamaatregelen begint de eerste groep (Anna en Max) 

om 17.40 tot 18.45 uur, de middelste groep (Jarmo) om 17.50 tot 18.55 uur en de laatste groep 

(Jan) 18.00 tot 19.05 uur.  

Naast de pupillengroepen wordt er vanaf 25 mei ook trainingen aangeboden voor de AIJC Jeugd 

tussen de 13 en 18 jaar. Net als de pupillengroepen zullen ook zij in drie groepen komen te trainen 

en verzamelen. De eerste groep Marije om 19.15 tot 20.25 uur, de middelste groep Wim om 19.25 

tot 20.35 uur en de laatste groep Jacco om 19.35 tot 20.45 uur. 

Verder informatie over ophalen en verzamelen staat verder op in dit document. Bij deze training 

wordt er gefocust op het verbeteren van de coördinatie, conditie, schaatstechniek (schaatspassen en 

-sprongen), kracht (core-stability en basis krachtoefeningen als squad en lunges). 

Maandag: Droogtraining (Heilooër Bos/Park Maalwater, Het Maalwater 4 Heiloo) 
Vanaf maandag 25 mei zullen de senioren en masters weer van start gaan met de landtrainingen. Het 

aantal seniorengroepen zal aanvankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Dit kan oplopen tot twee 

trainingsgroepen. Trainers voor deze groepen zijn Lennard en Mark. De trainingsgroep van de 

Masters zal in een groep training onder leiding van Ton. De trainingen beginnen om 19.15 uur op de 

afgesproken plaats en zullen tot 20.15 uur duren, iedere deelnemer aan de training dient zelfstandig 

vanaf en naar de parkeerplaats te lopen (parkeerplaats Trias/Maalwater). 

  



 

 

Woensdag: Skeelertraining (Skeelerbaan Warmenhuizen, Oostwal 29 Warmenhuizen) 
Op de woensdag is er voor de twee pupillengroepen skeelertraining (groep Sverre en Jacco) van 

18.30 tot 19.30 uur. Daarnaast zal dit vanaf woensdag 27 mei worden aangevuld voor de 

juniorengroepen (groep Jacco en Gerwin) en de seniorengroep (vooralsnog zelfstandig). Deze 

trainingen vinden plaatst van 19.45 tot 20.45 uur en zijn vooralsnog aangepaste trainingstijden ten 

opzichte van voorgaande jaren. 

Deze trainingen zijn bij te wonen op de volgende data: elke woensdag startend vanaf 13 mei 2020 tot 

en met 23 september 2020. 

Let op: Voor de skeelertraining geldt dat indien het regent deze wordt afgelast en er helaas geen 
vervangende training zal zijn. 
 
Vrijdag: Hardloop- en coördinatietraining (AV Hylas, Havinghastraat 4  Alkmaar) 
Op vrijdag wordt er op de atletiekbaan van AV Hylas getraind, dit zal gebeuren met twee 

jeugdgroepen (13 t/m 18 jarige) en (mogelijk twee i.v.m. de drukte) seniorengroepen. De groep van 

Marije traint van 19.00 tot 20.10 uur en de groep van Jacco van 19.10 tot 20.20 uur. De 

seniorengroepen zullen vanaf 19.20 tot 20.30 uur trainen onder leiding van Lennard en Menno.   

Vrijdag: Droogtraining (Heilooër Bos/Park Maalwater, Het Maalwater 4 Heiloo) 
Net als op de maandag zal de masters groep verzamelen op de parkeerplaats van het Maalwater om 

vervolgens zelfstandig naar een afgesproken plaatst te lopen. De training staan onder leiding van 

Ton en is van 19.15 tot 20.15 uur op de vooraf gecommuniceerde locatie. 

Deze trainingen zijn bij te wonen op de volgende data: elke vrijdag startend vanaf 29 mei 2020 tot en 

met 25 september 2020. 

 
  



 

 

Trainers en materiaal 
Naast de leden hebben de trainers te maken met aangepaste maatregelen. Buiten de risicogroep 

hebben wij er als bestuur voor gekozen om de komende weken geen minderjarige trainers voor de 

groep te laten staan. Voor de waarborging van de veiligheidsmaatregelen is het uitermate van belang 

dat alle trainers op de hoogte zijn van het coronabeleid. Zij hebben daarom allemaal de regels 

ontvangen en er hebben virtuele vergaderingen plaatsgevonden. Inmiddels kan er gebruik worden 

gemaakt van trainingsmateriaal (pionnen, speedladders). Dit materiaal dient alleen te worden 

aangeraakt door de trainer. Elastieken of ander materiaal waarbij contact wordt gemaakt met 

meerdere personen is nog steeds niet toegestaan.  

Trainingscomplexen 
Als Alkmaarsche IJsclub maken wij gebruik van bestaande complexen van andere verenigingen of van 

openbare ruimtes.  Op het skeelercomplex van SIS en de atletiekbaan van AV Hylas worden een 

aantal maatregelen genomen om onnodige drukte, vermenging van de verkeersstromen en onnodige 

contact met het clubgebouw te voorkomen. Wij zijn daar dus ook te gast en het kan zijn dat zij 

andere richtlijnen hebben dan dat de Alkmaarsche IJsclub heeft voor het trainingen in Park 

Oosterhout, Park Maalwater en het Heilooërbos. 

Sportcomplex Oosterhout 

  



 

 

Routing  

Op de afbeelding op de vorige pagina kun je naar de trainingslocatie (rode pijl) in Park Oosterhout 

zijn locaties waar de oefeningen kunnen worden uitgevoerd (gele smileys). Op door trainers op 

voorhand afgesproken verschillende manieren zullen de groepen naar deze locaties toe gaan. Op de 

parkeerplaats geldt voor ouders een Kiss & Ride principe. Op onderstaande afbeelding is door middel 

van de groene pijlen de aanrijroute weergegeven, de gele stip geldt als de plaatst van afzetten en 

wordt gevolgd door de rode pijlen die de uitrijroute voorstellen. Indien ouders/begeleiders ervoor 

kiezen om te wachten totdat de training over is geldt dat zij dienen te wachten in de auto op de 

parkeerplaats. Als leden op de fiets komen kunnen zij op de aangegeven plaatsen hun fiets parkeren 

en begeven zich direct naar de verzamelplaats bij hun trainer. 

 

Na de training volgen de kinderen het pad vanaf het park richting Sportcomplex Oosterhout. Alle 

kinderen worden direct na de training opgehaald in dezelfde vooraf bepaalde rijrichting. De trainers 

zien erop toe dat de kinderen niet blijven hangen, maar ook of zij wel worden opgehaald.  

Toiletgebouw en kleedkamers  

Kleedruimtes blijven gesloten, kleed je daarom thuis om. Er is een (alleen in geval van nood) een 

toilet beschikbaar en alleen toegankelijk voor trainers en rijders. Ga dus thuis nog naar het toilet en 

kom met een gevulde bidon naar de training. 

  



 

 

Coronaverantwoordelijke en trainers 

Op maandag 11 mei zal Jacco dienen als coronaverantwoordelijke, dit houdt in dat hij controleert of 

de genomen maatregelen worden gehandhaafd en stuurt bij wanneer dit nodig is. De 

coronaverantwoordelijke is herkenbaar aan een geel hesje. Naast herkenbaarheid heeft hij een 

kladblok om aantekeningen te maken en heeft hij kennis van de maatregelen. Op maandag 18 mei is 

Menno coronaverantwoordelijk in verband met afwezigheid van Jacco. Mochten de maatregelen 

doorgaan op bestaande voet is Jacco coronaverantwoordelijke op de maandagen na 18 mei.  

Voor de kinderen zijn de trainers de eerste aanspreekpunten, zij zien er dan ook op toe dat de regels 

worden nageleefd en kunnen, indien nodig, contant opnemen met de coronaverantwoordelijke. 

Trainers zijn duidelijk zichtbaar en hebben ten alle tijden trainerskleding aan tijdens het geven van de 

training. Pas als de training afgelopen is mag deze kleding pas uit. 

Trainers dienen vooraf met ouders te communiceren wat de kiss and ride locatie is, dit kan namelijk 

nog wijzigen als blijkt dat het te druk wordt rond het parkeerterrein van het Sportcomplex.  

Menging en handhaving 

Nadat de eerste groep is afgezet zal er direct gekeken worden of dit soepel is gegaan. Indien nodig 

kan de tweede of derde groep al geïnformeerd worden om geen 10 minuten maar 15 minuten tussen 

de groepen te houden. Dit wordt allemaal gedaan door de coronaverantwoordelijke, trainers hebben 

hier dus ook geen omkijken naar en kunnen direct met de groep richting de trainingslocatie. 

Mocht het zo zijn dat het op het parkeerterrein te druk wordt, zal de coronaverantwoordelijke dit 

communiceren met de volgende groep zodat er naar een andere plaatst kan worden uitgeweken, 

waar dan een kiss and ride wordt ingericht. Zo zijn de uitwijkmogelijkheden, het Tuinderspad, de 

Stalpeartstraat of de Coornhertkade.   

Indien het (herhaaldelijk) niet lukt om aan de richtlijnen en/of maatregelen te voldoen, zal er in het 

slechtste geval besloten worden om deze trainingen af te gelasten. 

Let op: aanmelding voor deze training is verplicht. 

  



 

 

Park Maalwater/Heilooërbos 

 

 

  



 

 

Routing  

Op de afbeeldingen op vorige pagina kun je vanaf de parkeerplaats (rode pijl) naar de 

trainingslocaties in Park het Maalwater en het Heilooërbos. Er zijn verschillende locaties waar de 

oefeningen kunnen worden uitgevoerd (gele smileys). Er zal door de trainers op voorhand duidelijk 

afgesproken worden op welke vaste locatie er getraind wordt. Dit wordt minimaal een uur voor de 

start van de training gecommuniceerd (via de groepsapps en/of in het trainingsschema) met de 

leden. 

Vanaf de parkeerplaats aan het Maalwater geldt dat de leden rekening met elkaar dienen te houden 

en zelfstandig naar de trainingslocatie komen. Als leden op de fiets komen kunnen zij op de 

aangegeven plaatsen hun fiets parkeren en begeven zich direct naar de verzamelplaats bij hun 

trainer. 

Na de training volgen de rijders afzonderlijk het pad richting de parkeerplaats het Maalwater. Rijders 

dienen direct na de training naar huis te gaan. De trainers zien erop toe dat de rijders niet blijven 

hangen.  

Toiletgebouw en kleedkamers  

Kleedruimtes en toiletgebouwen zijn niet aanwezig tot 1 juni, kleed je daarom thuis om. Ga dus thuis 

nog naar het toilet en kom met een gevulde bidon naar de training. 

Coronaverantwoordelijke en trainers 

Op de maandagen zal Menno dienen als coronaverantwoordelijke, op de vrijdag is dit Ton. Dit houdt 

in dat hij controleert of de genomen maatregelen worden gehandhaafd en stuurt bij wanneer dit 

nodig is. De coronaverantwoordelijke is herkenbaar aan een geel hesje. Naast herkenbaarheid heeft 

hij een kladblok om aantekeningen te maken en heeft hij kennis van de maatregelen.  

Voor de sporters zijn de trainers het eerste aanspreekpunt, de trainers zien er dan ook op toe dat de 

regels worden nageleefd en kunnen, indien nodig, contant opnemen met de 

coronaverantwoordelijke. Trainers zijn duidelijk zichtbaar en hebben ten alle tijden trainerskleding 

aan tijdens het geven van de training. Pas als de training afgelopen is mag deze kleding pas uit. 

Menging en handhaving  

Indien het (herhaaldelijk) niet lukt om aan de richtlijnen en/of maatregelen te voldoen, zal er in het 

slechtste geval besloten worden om deze trainingen af te gelasten. 

Let op: aanmelding voor deze training is verplicht. Daarnaast is het meenemen van spullen (bidons, 

trainingsjasjes etc.) op eigen verantwoording. Bij verlies is de trainer hier niet aansprakelijk voor. 

  



 

 

Skeelerbaan Warmenhuizen 
Routing  

Het pad naar de skeelerbaan toe zal in tweeën 

worden gedeeld: aan de ene kant naar de baan 

toe lopen, aan de andere kant terug naar de 

fietsen/parkeerplaats.  

Wij zullen dit aangeven met hekken, lint en 

pijlen op de grond. Het pad moet wel zo veel 

mogelijk vrij blijven voor evt. hulpdiensten dus 

we zullen niet te veel hekken neer zetten. De 

toegangspoort zal gedesinfecteerd worden na 

elke training. 

Kantine en kleedkamers  

De kantine blijft gesloten. Er zullen richtlijnen 

en hygiëne regels uitgeprint en zichtbaar op de 

ramen hangen. Er is dus geen toilet beschikbaar 

en er is ook geen buitenkraan aanwezig. Ga dus 

thuis nog naar het toilet en kom met een 

gevulde bidon naar de training. 

Skeelerbaan 

Ouders zijn niet welkom op het complex, trek 

daarom alvast thuis of in de auto de skeelers 

aan/uit. Op de baan zijn er drie plekken gemarkeerd waar een trainer met groep kan staan. De groep 

jeugd t/m 12 jaar zal op het geasfalteerde vierkant (bovenin de foto) de training afwerken. Ook daar 

wordt een trainersvak gemaakt en een aantal kruizen voor de jeugd.  

Let op: bovenstaande tekst komt uit protocol van Schaatsvereniging SIS, verhuurder skeelerbaan. 

AIJC maatregelen 

Tijdens deze training is er een coronaverantwoordelijk (Jacco) die erop toeziet dat alle regels worden 

gehandhaafd. Hij is kenbaar door middel van een oranje hesje. Daarnaast neemt de AIJC extra bidons 

met water en een EHBO koffer mee indien er verzorging van wonden nodig is.  

Let op: aanmelding voor deze training is verplicht, het kan helaas zo zijn dat de trainer je niet 

toelaat omdat leren skeeleren in deze tijd heel lastig wordt. Zo kunnen er geen handen worden 

vasthouden en is het niet mogelijk dat je in de schaatspositie wordt geduwd. Wij vinden dit 

natuurlijk een hele spijtige maatregel, maar rijders met skeelerervaring zijn met deze 1,5 meter 

maatregel een stuk makkelijker te begeleiden. 

  



 

 

Atletiekbaan AV Hylas 
Routing  

Het pad naar de atletiekbaan toe zal in tweeën worden gedeeld: aan de ene kant naar de baan toe 

lopen, aan de andere kant terug naar de fietsen/parkeerplaats.  

 

Wij zullen dit aangeven met hekken, lint en pijlen op de grond. Het pad moet wel zo veel mogelijk vrij 

blijven voor evt. hulpdiensten dus we zullen niet te veel hekken neer zetten. De toegangspoort zal 

gedesinfecteerd worden na elke training. 

Kantine en kleedkamers  

Het clubgebouw is niet toegankelijk voor atleten. In het clubgebouw zijn alleen de gang, 

bestuurskamer, één toilet, de EHBO-ruimte en de bezemkast toegankelijk. Overige ruimtes zijn 

afgesloten en als zodanig aangeduid. Het toilet is in principe alleen te gebruiken door trainers. Van 

atleten wordt verwacht dat zij dit thuis doen. 

Atletiekbaan 

Atleten mogen vanaf 5 minuten voor aanvang van hun training het complex op. Indien nodig 

parkeren zij hun fiets op de aangegeven plaatsen en begeven zich direct naar de verzamelplaats op 

het gravel jeu de boules veld links van de ingang. Vanaf daar gaat de groep met de trainer de baan 

op. Na de training volgen de rijders het pad van de baan richting het clubgebouw. Na het jeu de 

boules veld slaan zij rechtsaf over de oprit of het gras richting hun fiets of de uitgang. 

Let op: bovenstaande tekst komt uit protocol van Atletiekvereniging Hylas, verhuurder 

atletiekbaan. 

  



 

 

AIJC maatregelen 

Tijdens deze trainingen zijn er twee coronaverantwoordelijk (Jacco en Menno) die erop toezien dat 

alle regels worden gehandhaafd. Zij zijn kenbaar door middel van een geel hesje. Daarnaast neemt 

de AIJC extra bidons met water en een EHBO koffer mee indien er verzorging van wonden nodig is.  

Let op: aanmelding voor deze training is verplicht. 

Communicatie  
Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over het coronabeleid bij iedereen. Het beleid is bekend bij en 

geaccordeerd door het bestuur en de trainers. De belangrijkste regels zijn voor de verschillende 

doelgroepen helder verwoord en overzichtelijk weergegeven (zie verder in dit document). Deze 

worden via de clubwebsite en een mailing aan alle leden kenbaar gemaakt. Dit is tevens het moment 

waarop informatie en protocollen worden verstuurd dat er met de jeugdtrainingen wordt gestart. De 

regels zullen vervolgens blijvend op de website te vinden zijn. Let op: op de website staat altijd de 

laatste update! De trainers zullen daarnaast in hun individuele contact met de leden en 

ouders/verzorgers aandacht geven aan de regels. Aan ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk 

gevraagd de regels met hun kinderen door te nemen en erop toe te zien dat de activiteiten thuis 

hieraan voldoen (thuis omkleden / toilet bezoeken / eigen gevulde bidon / handen wassen). In 

overleg met Alkmaar Sport wordt er gekeken of de richtlijnen zichtbaar zijn op locatie. Na 1 juni 

zullen de regels met de trainers worden geëvalueerd.  

Schaatskampen en pupillendagen 
Helaas heeft het bestuur unaniem besloten om in het zomerseizoen geen activiteiten te laten 

plaatsvinden waarbij er overnachtingen dienen te worden geboekt of waarin wij als club afhankelijk 

zijn van externe partijen. Bovendien zouden voor de meeste activiteiten de voorbereidingen al 

getroffen moeten worden en dat is in deze tijd nu niet realistisch. Uiteraard betreuren wij dit besluit, 

maar naast de gezondheid is de belevingsnorm niet haalbaar voor de deelnemers. 

Facturatie contributie 
Normaal gesproken zou half april de contributiefactuur zijn verstuurd. In verband met de 

kabinetsbesluiten vonden wij het niet gepast om al te facturen terwijl er nog geen zekerheid was om 

te sporten. Inmiddels is dat voor sommige groepen nu wel het geval, maar ook zij zullen hun 

contributiefactuur eind augustus via de mail ontvangen. 

  



 

 

Bijlage huisregels coronamaatregelen  

Trainingen 

 Jeugdleden (t/m 12 jaar) houden ten alle tijden 1,5m afstand tot trainer; 

 Leden van 13 jaar en ouder trainen vanaf 25 mei en houden 1,5m afstand tot elkaar en de 

trainer; 

 Aanmelden voor een training (bij de trainer) is verplicht; 

 Er zijn steeds maximaal 4 trainingsgroepen aanwezig; 

 Start- en eindtijden van iedere groep zijn zo gepland dat vermenging bij aankomst en vertrek 

wordt voorkomen, verzamel 5 minuten voor geplande vertrektijd; 

 Trainers van atleten t/m 12 jaar houden zoveel mogelijk 1,5m afstand van de atleten; 

  Trainers houden onderling ten alle tijden 1,5m afstand. 

Sportcomplex Oosterhout (droogtraining) 

 Het sportcomplex is alleen toegankelijk voor rijders en trainers; 

 Ouders blijven bij brengen/halen in de auto zitten en doen dit via afgesproken routing; 

 Kleedkamers en watervoorziening is niet beschikbaar; 

 Iedereen maakt gebruik van de aangegeven looprouting richting verzamelplaats; 

 Trainingsmateriaal wordt uitsluitend door één en dezelfde trainer aangeraakt. 

Sportcomplex SIS Warmenhuizen (skeelerbaan) 

 Het skeelercomplex is alleen toegankelijk voor rijders en trainers; 

 Ouders blijven buiten het grote toegangshek bij de ingang van het complex; 

 Het clubgebouw is gesloten en niet toegankelijk; 

 Kleedkamers en watervoorziening is niet beschikbaar; 

 Iedereen maakt gebruik van de aangegeven looprouting; 

 Trainingsmateriaal wordt uitsluitend door één en dezelfde trainer aangeraakt. 

Sportcomplex AV Hylas (droogtraining) 

 Het sportcomplex is alleen toegankelijk voor rijders en trainers; 

 Ouders blijven bij brengen/halen in de auto zitten en doen dit via afgesproken routing; 

 Kleedkamers en watervoorziening is niet beschikbaar; 

 Iedereen maakt gebruik van de aangegeven looprouting richting verzamelplaats; 

 Trainingsmateriaal wordt uitsluitend door één en dezelfde trainer aangeraakt. 

  



 

 

Ouders/verzorgers  

 Breng je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid; 

 Breng je kind alleen als je voldoet aan de gezondheidsregels; 

 Blijf zoveel mogelijk in de auto en/of houd afstand van anderen; 

 Informeer je kind over de regels bij de club; 

 Meld je kind voor de training aan bij de trainer; 

 Zorg dat je kind sportkleding al aan heeft en thuis naar het toilet geweest is en handen heeft 

gewassen; 

 Geef je kind indien nodig een eigen bidon mee; 

 Haal je kind zo snel mogelijk na afloop van de training op; 

 Volg eventuele instructies van trainers op. 

Schaatsers/clubleden 

 Kom alleen naar de club als er een training voor jou is waarvoor je bent aangemeld; 

 Kom alleen naar de training als je voldoet aan de gezondheidsregels.; 

 Zorg dat je je thuis al hebt omgekleed, naar het toilet bent geweest en je handen hebt 

gewassen; 

 Neem evt. zelf een gevulde bidon of waterfles mee; 

 Zorg dat je niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op het complex aanwezig 

bent; 

 Volg de instructies op van de trainers; 

 Ga na de training direct naar huis. 

Trainers  

 Je mag alleen op het complex aanwezig zijn als je niet in de risicogroep valt en voldoet aan de 

gezondheidsregels; 

 Je bent op de hoogte van de regels binnen de club; 

 Zorg dat je je thuis omkleed, naar het toilet gaat en je handen goed wast voordat je naar de 

trainingen komt; 

 Zorg dat rijders zich aanmelden voor iedere training; 

 Zorg dat je op de hoogte bent van elkaars trainingsplannen als er meerdere groepen op de 

baan zijn; 

 Spreek atleten, ouders en medetrainers aan op het niet naleven van de regels en volg zelf 

adviezen op. 

  



 

 

Bestuur & coördinatoren 

 Het bestuur is op de hoogte van de maatregelen en protocollen van overheid en organisatie 

en is verantwoordelijk voor maatregelen binnen de club; 

 Indien nodig worden regels tussentijds aangescherpt; 

 Er is bij iedere training een trainer herkenbaar aanwezig om naleving van de regels te 

waarborgen; 

 Bestuur zorgt via verschillende communicatiemiddelen om iedereen aan de regels te 

herinneren; 

 Bestuur ondersteunt de trainers in de communicatie met de leden; 

 Bestuur zorgt indien nodig voor aanpassing van het trainingsrooster. 


