
 

Protocol schaatsen 
U.S.S.V. Softijs  

Woensdagavond 22:15 - 23:30 uur bij De 
Vechtsebanen 

Versie: vrijdag 19 november 2021.  

Dit protocol is geldend tot nader orde. 

Eventuele wijzigingen worden altijd gecommuniceerd naar leden.  

 

1. De geldende maatregelen dienen in acht genomen te worden: 

● Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je je testen; 

● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

● Was vaak je handen; 

● Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand; 

● Gebruik je gezond verstand. 

2. Het is niet verplicht om 1,5 meter afstand van anderen te bewaren, maar probeer dit 

buiten het ijs zoveel als mogelijk te doen 

● Mocht je het prettig vinden om op het ijs afstand te bewaren, dan kan je bij 

het bestuur voor de training een lintje ophalen om te dragen. Zo geef je 

makkelijker aan dat jij afstand wilt bewaren, ook op het ijs. 

● Houd 1,5 meter afstand van mensen met een lintje om. Respecteer hun 

eventuele keuze en houd afstand! 

3. Was vooraf en achteraf je handen en gebruik het desinfectiemiddel dat aanwezig is 

op de ijsbaan. 

● Raak zo min mogelijk de deuren en de poortjes bij de ingang aan. 

4. Kleedkamers (inclusief toilet en douches) en het KNSB café is gesloten. Dit zorgt 

ervoor dat geen coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is om de ijsbaan te betreden.  

5. Draag in de gang een mondkapje. 

6. Het bestuur is te vinden achter de schuifdeuren tussen de binnen- en buitenbaan 

voor alle vragen, meldingen en merchandise. 

7. Zorg voor eigen drinken en eten en leen dit niet uit. 

8. We betreden de ijsbaan vanaf het buitenterrein. 

● De indeling is: binnenzijde voor snelle rijders, buitenzijde baan voor minder 

snelle rijders en daarbuiten het uitrijden en het verzamelen van de 

schaatsgroepjes voor uitleg. 

9. Contactgegevens kunnen met de Vechtsebanen en GGD gedeeld worden om bij 

een eventuele Coronabesmetting direct actie te ondernemen en contactonderzoek in 

te zetten. 

10. Indien je positief wordt getest op Corona en je minimaal in de twee dagen voordat de 

klachten ontstonden geschaatst hebt, dien je dit aan het bestuur door te geven zodat 

de nodige vervolgstappen in werking kan worden gezet. 

● Volg verder de adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot de 

quarantaine en het testbeleid. 

11. Trainingen kunnen afgelast worden indien er aangepaste maatregelen zijn vanuit de 

overheid of De Vechtsebanen.  



 

● Dit wordt gecommuniceerd via de mail en de WhatsApp-groep ‘Softies 

United’. 

12. Het slijpen van schaatsen kan je nog steeds zelf doen met onze slijptafels en -

stenen, maar dit kan alleen voor de trainingen. De slijptafels en stenen dienen 

opgehaald en afgeleverd worden bij het bestuur. 


