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Voor schaatsers - trainers & begeleiders: 

Algemeen deel: 
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer naar de 
training komen.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct na gebruik 
weg. 

 Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 Schud geen handen en vermijd ander lichamelijk contact tijdens de training. 
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de ijshal en wacht op de daarvoor 

aangewezen plek. Er zal buiten bij de ingang een witte tent staan, hier zullen nog verdere 
instructies gegeven worden. Ga direct na de training naar huis. 

 Bij het betreden van de Schaatshal Leiden draagt iedereen van 13 jaar en ouder een 
mondkapje. Geen mondkapje is GEEN toegang! 

 Ruim eigen afval op en neem dat mee (papieren zakdoekjes) 
 Volg de aangegeven looproutes, uitgang langebaan schaatsers via de achterkant, 

waardoor er zo weinig mogelijk kruisingen zijn. 
 Gebruik de stippen op de bank  
 Kleedkamers gesloten, alleen voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden, kom dan ook in 

sport/schaatskleding naar de ijsbaan 
 Leen geen materialen en/of kleding van elkaar 
 Toiletten in kleedkamers afgesloten, ga thuis voordat je naar de ijsbaan gaat nog even naar 

het toilet 
 Tribune afgesloten 
 Lockers zijn afgesloten 
 De combinatie WIJC en STS-KGM hebben voor ijsbaan Leiden gezamenlijk 1 corona 

coördinator = Christiaan Zuiderduin 
 Tijdens elke training is er vanuit de ijsclubs een “corona vrijwilliger”. De ijsclub heeft ervoor 

gekozen om één van de trainers hiervoor aan te stellen.  
 Voor vragen kunt u voor of na de training bij deze trainer terecht. 

o Maandag (20.15-21.15 uur) =  Christiaan Zuiderduin  
o Dinsdag (19.00-20.00 uur)   = Melanie van der Aart 
o Donderdag (17.45-18.45 uur) =   Christiaan Zuiderduin 
o Vrijdag (18.45-19.45 uur)  = Astrid Hogervorst 

 Mocht het onverhoopt voorkomen dat één of meerdere personen op een trainingsuur 
positief getest worden, zal de vereniging hiervan op de hoogte gebracht worden door het 
bestuur van de ijshal. De vereniging communiceert dit naar de schaatsers van het 
betreffende uur.  
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Extra voor de sporters: 
 Kom alleen naar de ijshal op de uren waar je een abonnement voor hebt aangevraagd, 

geen abonnement = geen toegang!  
 Volg altijd de aanwijzingen van de trainers en de ijsmeester.  
 Inlopen/warming up kan alleen buiten de ijsbaan gedaan worden. 
 Tijdens het trainen hoeven de schaatsers (ongeacht de leeftijd) zich niet te houden aan de 

1,5 meterregel. LET OP: Als er niet wordt geschaatst geldt voor iedereen van 18 jaar 
en ouder nog steeds de 1,5 meterregel. Tijdens de uitleg dienen de (jeugd) 
schaatsers dus ook 1,5 meter afstand te houden van de trainer! 

 Gebruik alleen eigen materialen. Controleer thuis nog extra of al je materialen in je tas 
zitten: schaatsen - handschoenen - helm - beschermers - bidon etc.  

 Het schaatsen in clubkleding van WIJC of STS-KGM wordt tijdens de trainingsuren voor de 
jeugd dwingend geadviseerd. 

 De ijshal heeft vaste looproutes. De blauwe lijn in onderstaand kaartje is voor de 
schaatsers op de buitenbaan. Hierin is te zien dat we de baan via de “normale” ingang 
kunnen betreden, na de training kan je alleen via de nooduitgang onder het “juryhok” de 
baan verlaten.  Via deze uitgang komen de schaatsers weer op het parkeerterrein terecht.  
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Extra voor ouders/verzorgers/begeleiders: 
 Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de trainers en ijsmeester op moeten volgen. 
 Ouders hebben tijdens de trainingen en wedstrijden geen toegang tot de ijshal. De kantine 

mag niet open. U kunt alleen buiten of in uw auto wachten.  
 Wij willen jullie dringend vragen om met zo min mogelijk personen naar de ijsbaan te 

komen. Maximaal 1 begeleider per gezin. Laat niet schaatsende broertjes en/of zusjes 
thuis.  

 Mocht uw zoon en/of dochter de schaatsen niet zelfstandig aan of uit kunnen trekken, mag 
er per 4 kinderen 1 ouder helpen om de schaatsen aan en uit te trekken, 1 ouder per 4 
kinderen spreek dit dus af met de andere ouders!.  

 Ouders/begeleiders zijn op dat moment verplicht om een mondkapje te dragen!  
Zodra de schaatsen aangetrokken zijn dient u zo snel mogelijk de ijshal te verlaten via de 
aangegeven route.  

 Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van de ijshal, de trainers en de 
ijsmeester 

 Vermijd schreeuwen, geforceerd stemgebruik en aanmoedigen i.v.m. mogelijk verspreiden 
van het virus  

 Direct na de sportactiviteit verlaten sporters en de ouders het terrein van de ijshal.  
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

Extra voor de trainers: 
 Trainers dienen tijdens de uitleg 1,5 meter afstand tot de schaatsers te bewaren. Zijn de 

schaatsers 18 jaar of ouder dienen zij onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren, als 
trainer ben je hier zelf verantwoordelijk voor, spreek de schaatsers hier ook op aan. Tijdens 
het uitvoeren van de oefeningen mogen trainers met de schaatsers mee rijden (dit mag 
eventueel ook binnen 1,5 meter afstand). 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van de ijshal, de overige trainers en de 
ijsmeester. 

 Vermijd schreeuwen, geforceerd stemgebruik en aanmoedigen i.v.m. mogelijk verspreiden 
van het virus. 

 Vermijd lichamelijk contact met de schaatsers, geef bijvoorbeeld geen high-fives en schud 
geen handen. Lichamelijk contact dat nodig is om de sporter te helpen tijdens een oefening 
mag wel. 
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