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Corona richtlijnen  
 
De organisatie van de wedstrijden en trainingen volgens de corona-protocollen 
vraagt enorm veel tijd en energie van ijsbanen, verenigingen en organisatiecomités. Wij vragen aan 
alle betrokkenen, vooral de sporters zelf en hun ouders/begeleiders, maar ook trainers/coaches, 
officials en vrijwilligers begrip en medewerking om de wedstrijden en trainingen goed te laten 
verlopen, waarbij we ons allemaal aan de gestelde regels houden. Te allen tijde dienen de 
aanwijzingen van de corona coördinator opgevolgd te worden.  
Als bezoeker van een accommodatie dient iedereen zich te houden aan de geldende huisregels.  
 

Algemeen: 
Als vereniging kunt u informatie vinden op:  

- Het Algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF ( https://nocnsf.nl/sportprotocol) 

- Corona informatie van de KNSB en het protocol Organisatie ( https://knsb.nl/corona/ ) 

- Het Sectiebestuur Shorttrack is gerechtigd om per wedstrijd aanvullende corona maatregelen 

te nemen.   

- De website van de veiligheidsregio waaronder uw ijsbaan valt.  

( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-

crisisbeheersing/veiligheidsregios ) 

- Beleid van uw ijsbaan. Overleg vroegtijdig met de beheerder over de geldende Corona 

maatregelen.  

- Start tijdig een organisatiecomité om de wedstrijd goed voor te bereiden en zorg voor een 

corona-aanspreekpunt binnen de vereniging en/of het organisatiecomité. 

- Vraag bij de beheerder en/of gemeente wat de maximale (toeschouwers)capaciteit is van de 

ijsbaan/tribunes.  

- Maak goede afspraken met alle betrokken partijen en communiceer tijdig over de regels en 

richtlijnen en eventuele afwijkingen naar de vrijwilligers, trainers/coaches, juryleden, sporters 

en ouders van sporters. Bij voorkeur de belangrijkste informatie al toevoegen aan het 

announcement voor de betreffende wedstrijd. Per wedstrijd de informatie ook toevoegen op 

de website van www.schaatsen.nl   

- Maak goede en schriftelijke afspraken met de beheerder van de ijsbaan zodat, indien door 

een lockdown de ijsbaan sluit of de wedstrijd om andere redenen niet door kan gaan, er geen 

of beperkte kosten voor ijshuur in rekening worden gebracht (een soort corona-

garantieregeling). 
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