
Reglement Topsporthal Thialf 

Reserveren 

Voor gebruik van de Topsporthal in Thialf (krachthal) dient er ten aller tijde een reservering geplaatst 
te worden (uitzonderingen in onderstaand schema). Deze reservering kan geplaatst worden door 
een email te sturen naar Topsport NOORD, r.hoekstra@topsportnoord.nl. Na bevestiging vanuit 
Topsport NOORD kan er gebruik worden gemaakt van de hal. Indien men nog niet in het bezit is van 
een pasje, zal deze aangemaakt worden.  
 
Toegang 
Om toegang te kunnen krijgen tot de topsporthal, moet men in het bezit zijn van een Thialf 

toegangspas. Op deze pas kunnen verschillende toegangscodes worden gezet die in relatie staan 

met de toegangsdeuren en tijden. Dit betekent dat de pas alleen toegang geeft op het moment dat 

betreffende trainingsgroep gereserveerd heeft.  Mocht er door wijzigingen op een andere moment 

toegang nodig zijn, kan dat via Topsport NOORD (r.hoekstra@topsportnoord.nl) worden 

aangevraagd.  

De toegangspas is een persoonlijke pas, dat betekent dat deze pas niet overgedragen mag worden 

aan een ander persoon. Op het moment dat een pas kwijt is geraakt, moet daarvan een melding 

worden gemaakt bij de kassa/front office van Thialf, zodat de pas geblokkeerd kan worden en er een 

nieuwe pas aangemaakt kan worden. Wees je ervan bewust dat de pas hetzelfde is als een sleutel, 

op het moment dat iemand met kwade bedoelingen jouw pas vindt kan hij of zij Thialf binnen komen 

en ongewenst rondlopen. 

Op het moment dat jij je in de krachthal bevindt zonder reservering dan hebben wij als beheerders 

van de ruimte het recht om je eruit te zetten. Bij het herhaaldelijk overtreden van deze regel zal de 

pas geblokkeerd worden. 

Toegangsrechten per team 

Team Toegang 

Merkenteams Lange baan 
schaatsen: 
  Jumbo Visma 
  TalentNed 
  Reggenborgh 
  EasyJet 

Altijd toegang. 
Doordeweeks tussen 10.00-12.00 en 16.00-17.30 exclusief zonder 
reserveren. 
Buiten deze tijden reserveren. 

KNSB: A en HP-statushouders Altijd toegang. 
Doordeweeks tussen 10.00-12.00 en 16.00-17.30 exclusief zonder 
reserveren. 
Buiten deze tijden reserveren. 

CTO Sporters Geen toegang doordeweeks tussen 10.00-12.00 en 16.00-17.30. 
Altijd reserveren. 

RTCs Geen toegang doordeweeks tussen 10.00-12.00 en 16.00-17.30. 
Altijd reserveren. 

Externe sporters / Overig Geen toegang doordeweeks tussen 10.00-12.00 en 16.00-17.30. 
Altijd reserveren. 

 
Warming up en cooling down rondom de ijstraining mag in de krachtruimte gedaan worden zolang dit niet tussen 10.00-

12.00 en 16.00-17.30 is. 
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Gebruik 

Op het moment dat je een gebruiker bent van de topsporthal, dien je rekening te houden met een 

aantal gedragsregels: 

- Er wordt voorzichtig en met beleid met het materiaal omgegaan.  

- Na gebruik ruim je de materialen weer op en leg je het weer neer op de oorspronkelijk plek. 

- Verpakkingen van voedsel en drinken wordt gedeponeerd in de daar voorbestemde 

prullenbakken. 

- Er mag alleen drinken geconsumeerd worden vanuit een bidon of flesje. Open bekers voor 

onder andere koffie en thee zijn niet toegestaan.  

- Er dient rekening met elkaar gehouden te worden. Overleg met elkaar als er ruimtes gedeeld 

worden. 

- Tassen kunnen geplaatst worden in het daarvoor bestemde tassenrek. 

- Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 

- Op het moment dat iets defect is, laat het weten aan Topsport NOORD  

- Eigen fietsen of tacx zijn niet toegestaan in de topsporthal. Fietsen kunnen geplaatst worden 

aan het rek bij de topsportingang (Westzijde). 

- Instructies van beheerders dienen opgevolgd te worden. 

Camera’s 

In de krachthal hangen een aantal beveiligingscamera’s om de veiligheid in de krachthal te kunnen 

waarborgen. De beelden van deze camera’s worden alleen intern gebruikt en niet verspreid.   

Daarnaast zijn er  camera’s die verbonden zijn aan de schermen bij het platform. Deze camera’s 

worden gebruikt in combinatie met Dartfish om bewegingsanalyses te doen. Deze beelden worden 

niet opgeslagen. Gelieve  de  camera’s niet afdekken.  

Kosten 

Als er geen onderlinge afspraken zijn gemaakt met Topsport NOORD, zijn er directe kosten 

verbonden aan het gebruik van de topsporthal. Een trainingssessie in de topsporthal kost voor een 

buitenlandse sporter  €11 euro per persoon en voor een Nederlandse sporter die niet valt in een 

trainingsgroep waar afspraken mee zijn gemaakt € 7,50 per persoon. 

 

Evenementen 

Tijdens evenementen in Thialf (zoals Worldcups, kwalificatietoernooien, NK’s etc.) gelden er andere 

regels ten opzichte van reserveringen. House of Sports, de organiserende partij, heeft de volmacht 

om tijdens en rondom het evenement  Thialf en daarbij ook de topsporthal naar eigen wens te 

gebruiken. Dit gaat uiteraard wel in overleg met Thialf en Topsport NOORD. Dit betekent dat zij zelf 

een schema maken op het gebruik van de topsporthal. Tijdens deze ‘overname’ kan het ook zo zijn 

dat er vanuit Topsport NOORD aan jullie wordt gevraagd om op een ander tijdstip te gaan trainen 

dan oorspronkelijk gereserveerd. Dit zal altijd in overleg en tijdig gecommuniceerd worden. Tijdens 

evenementen verloopt de toegang via accreditaties en een namenlijst.   

 

Topsport NOORD   

 


