
TRAININGEN & WEDSTRIJDEN 
AANPASSING PER 14 OKTOBER 2020 

 
De Rijksoverheid en het RIVM hebben vanaf woensdag 14 oktober 22.00u een aantal wijzigingen doorgevoerd 
in de maatregelen om COVID-19 terug te dringen. Donderdag 15 oktober is het NOC NSF en KNSB  tot een 
aangepast sportprotocol gekomen waarop STG Koggenland in overleg met de BaanVereniging Hoorn en de 
andere SchaatsTrainingsGroepen genoodzaakt is een aantal wijzigingen door te voeren. Wij beogen daarmee 
een veilige sportomgeving te vormen voor iedereen! 
 
Wij confirmeren ons aan het sportprotocol van het NOC NSF: Protocol NOC NSF: Verantwoord Sporten 
Tevens sluiten wij ons aan bij het sportspecifieke protocol van de KNSB: Protocol KNSB sportspecifiek  
Daarnaast is informatie, specifiek voor de activiteiten van de BVH te vinden op: Baanvereniging Hoorn  
Op het moment van publiceren van dit bericht is er nog geen actueel protocol van de KNSB, maar staat de 
meeste informatie reeds in de Q&A. 
 
Naast de reeds geldende maatregelen, vragen we aandacht voor de volgende regels/wijzigingen: 
 
ALGEMEEN 

1. Draag een mondkapje bij betreden van de ijsbaan tot aan het betreden van het ijs en ook na verlaten 
van het ijs. Dit geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar! 

2. Let extra op hygiëne, zoals het desinfecteren van je handen bij binnenkomst en vertrek van de ijsbaan 
3. Kom niet eerder dan 15min voor aanvang van de gestelde trainingstijd en verlaat per direct de ijsbaan 

na afloop van de training.  
4. Houd altijd 1,5m afstand, ook op de bankjes bij het aan- en uittrekken van je schaatsen! Dit geldt voor 

iedereen ouder dan 12 jaar! 
5. Iedereen die 18 jaar is of ouder dient zich nog strikter aan de maatregelen te houden. Houdt altijd 

1,5m afstand, ook tijdens het sporten. Groepsgrootte is maximaal 4 personen om mee te schaatsen 
en zorg voor vaste groepen. Treintje en naast elkaar rijden kan niet, inhalen uiteraard wel. Tijdens 
instructie van een trainer houd je ook 1,5m afstand tot elkaar en de trainer! 

 
TRAININGEN 

1. Langebaantraining pupillen maandag gaat door zoals gepland. 
2. Langebaantraining junioren t/m masters maandag gaat door met strikte beperkingen. Alle rijders 

trainen in groepjes van maximaal 4 personen. Iedereen houdt 1,5m afstand tot elkaar. De groep wordt 
voorlopig opgedeeld en om beurten verdeeld over maandagavond en zondagavond. Nadere info 
volgt. 

3. Toerrijderstraining maandag kunnen vooralsnog trainen, mits op 1,5m afstand van elkaar en 
maximale groepsgrootte van 4 personen. Dit geldt ook tijdens de training. Wijzigingen voor de groep 
18+ onder voorbehoud!!! Je wijkt een aantal keren uit naar zaterdag , Zie daarvoor het schema.  

4. Langebaantraining junioren t/m masters CF/YF dinsdag gaat door met strikte beperkingen. Alle 
rijders trainen in groepjes van maximaal 4 personen. Iedereen houdt 1,5m afstand tot elkaar. 

5. Langebaantraining alle categorieën woensdag zal worden aangepast. Nadere info volgt. 
6. Shorttracktraining woensdag gaat door.  
7. Langebaantraining pupillen donderdag publieksuur gaat door zoals gepland. 
8. Langebaantraining junioren t/m masters YF donderdag gaat door met strikte beperkingen. Alle 

rijders trainen in groepjes van maximaal 4 personen. Iedereen houdt 1,5m afstand tot elkaar. 
9. Toerrijderstraining vrijdag kunnen vooralsnog trainen, mits op 1,5m afstand van elkaar en maximale 

groepsgrootte van 4 personen. Dit geldt ook tijdens de training. Wijzigingen voor de groep 18+ onder 
voorbehoud!!! Je wijkt een aantal keren uit naar zaterdag , Zie daarvoor het schema.  

10. Shorttracktraining vrijdag gaat door 
 

WEDSTRIJDEN 
1. Officiële wedstrijden zijn voorlopig, t/m 1 november, niet toegestaan en zullen daarom ook niet 

doorgaan.  

https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf
https://knsb.nl/corona/
http://www.schaatsenhoorn.nl/index.php?page=430&sid=1


2. Trainingswedstrijden, per club, zijn toegestaan voor rijders jonger dan 18 jaar. Hoe hier invulling aan 
te kunnen geven zal worden uitgezocht. Nadere info volgt. 

3. Wedstrijd Pupillen 18 oktober gaat niet door. 
4. Wedstrijd Junioren t/m masters 25 oktober gaat niet door. 
5. Wedstrijd Pupillen 1 november gaat niet door. 

 
Let op! Alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud en aan verandering onderhevig! 
Houd de website / Facebook goed in de gaten voor alle ‘last-minute’ mededelingen!  
 
Wij hopen dat je begrip hebt voor de omstandigheden. Wij doen met al onze vrijwilligers ons uiterste best om 
je te faciliteren in alle activiteiten waarbij veiligheid voor iedereen bovenaan staat. Samen zorgen we er voor 
dat we op korte termijn weer meer mogelijkheden krijgen om onze fantastische sport volledig te kunnen 
beoefenen. Wij hopen op jouw blijvende steun! 
 


