
Regels bij gebruik Skeelerbaan en terrein WIJC 

We gaan er vanuit dat de gebruikers van de skeelerbaan op zorgvuldige en nette wijze om zullen 

gaan met de bezittingen van WIJC. Houd het clubgebouw, de kleedruimte en het terrein netjes, ga 

voorzichtig om met de eigendommen van de vereniging en laat de sanitaire ruimte achter zoals u 

deze zelf graag aantreft.  

Om het skeeleren zo leuk, gezellig en om het vooral zo veilig mogelijk te houden zijn er een paar 

regels waar iedereen zich aan moet houden wanneer je op de baan bent. Als iedereen zich hieraan 

houdt wordt skaten pas echt leuk en voorkom je blessures. 

Regels rondom de skeelerbaan 

 De skeelerbaan is ALLEEN toegankelijk voor eigen training door abonnementhouders met een 

toegangspas op de door het bestuur vastgestelde uren (die gepubliceerd zijn op de website).  

 Skeeleraars onder de 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.  

 Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats bij ons clubhuis en niet in de Merenwijk. Kom bij 

voorkeur lopend of op de fiets. 

 Aanwijzingen van WIJC-vrijwilligers/medewerkers moeten worden opgevolgd. 

 Als de kantine open is, houdt iedereen zich aan de daar geldende huisregels. 

Regels op de skeelerbaan 

 Op de baan rijdt iedereen LINKSOM (dus tegen de klok in zoals ook op de ijsbaan). 

 Snelle rijders aan de binnenkant en langzamere rijders meer naar rechts. 

 Snellere rijders passeren links en nemen daarbij voldoende afstand tot de langzamere rijders in 

acht. Roep HOGEROP als je wilt inhalen.  

 Tijdens het skeeleren rijden niet meer dan 2 rijders naast elkaar.   

 Uitrijden gebeurt aan de buitenkant, aan de rechterkant van de baan.  Als je tijdens het uitrijden 

anderen passeert, dan niet met z’n tweeën naast elkaar maar achter elkaar. Ga na het passeren 

zo snel mogelijk naar rechts. 

 Bij een botsing stoppen beide rijders meteen. 

 Bij een valpartij stopt iedereen met skeeleren.   

 Alleen op het asfaltplein voor de baan wordt stilgestaan. 

 Wie de baan oversteekt doet dit langs de kortste weg (dus recht oversteken). 

 Als je start kijk dan eerst achterom en voorkom dat je anderen hindert. 

 Snellere rijders minderen snelheid bij grote drukte. 

 Wil je oefeningen doen gebruik dan het asfaltplein; de baan is om rondes op te rijden. 

 Tijdens een training volg je de instructies op van je trainers.  

 Betreed de baan niet tijdens een training om te komen kijken.   

Veiligheid 

 Op de skeelerbaan van de WIJC is het voor skeeleraars VERPLICHT OM EEN HELM te dragen.  

Skeelers aan is helm op! Ook wanneer je nog niet op de baan bent.  

 De jeugd is verplicht tot het dragen van pols, knie -en elleboogbeschermers. Overige rijders 

raden wij het sterk aan.  

 Skeeleren doe we alleen op een droge baan! Bij regen is de skeelerbaan gesloten. 

BETREDEN EN GEBRUIK VAN DE SKEELERBAAN IS OP EIGEN RISICO. De WIJC is NIET aansprakelijk 

voor eventueel letsel tijdens het skeeleren. 


