
Corona protocol IJsclub Tilburg 
Om elkaar samen op een veilige manier te kunnen ontmoeten op het ijs in tijden van Corona, 
is het belangrijk dat we een aantal afspraken goed in acht nemen en elkaar daarin helpen. 
Vóór alles geldt: gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid. Daarnaast gelden de 
volgende afspraken waarmee we een gezond en sportief seizoen willen borgen.  

 
Voorbereiding: 

● Heb je klachten: blijf thuis of ga naar huis en laat je testen. 
● Was vaak je handen met water en zeep. 
● Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
● Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand:  

o Kinderen tot 12 jaar hoeven tot niemand afstand te houden.  
o Ben je tussen de 13 en 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen 

jonger dan 18 jaar.  
o Personen van 18 jaar of ouder houden 1,5 meter afstand zoals de regels dit 

voorschrijven 

● Je kunt inlopen op de parkeerplaats of in de parkeerkelder. 
● Kom op zijn vroegst tien minuten voor de start van je les naar de ijsbaan. 

 
Rond de ijsbaan: 

● Volg de aangegeven looproutes. 
● Volg aanwijzingen van medewerkers van gemeente en de IJsclub op. 

 
Op het ijs: 

● Kies de juiste op- en afstapplaatsen bij het ijs. 
● De afstandsregel geldt niet op het ijs. 

 
Voor de jeugd: 

● Je gaat alleen of met maximaal één begeleider naar binnen, op zijn vroegst tien 
minuten voor de start van je les. 

● Begeleiders kunnen bij het brengen en of halen helpen met de schaatsen, maar zijn 
tijdens de lessen niet bij de ijsbaan. Via de toegangspoortjes kunnen begeleiders op 
zijn vroegst vijf minuten voor het einde van de les weer naar binnen.  

 

Deze aanwijzingen zijn afgestemd met de gemeente en we gaan er vanuit dat we als IJsclub 

Tilburg elkaar hierin goed kunnen vinden en helpen in het naleven ervan. Eventuele 

veranderingen worden uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

Dit protocol volgt de richtlijnen van RIVM, NOCNSF en KNSB. 

https://knsb.nl/algemeen/sportprotocol-corona/

