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Maatregelen corona Triavium – ijshockeybaan verenigingen 
 

Schaatsseizoen 2021-2022 

• Per zaterdag 4 september is Triavium ijsbaan geopend voor ijshockeybaan verenigingen. 

 

 

Samen zorgen we voor een sportief en veilig ijssportseizoen: 

• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot 

   volwassenen. 

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts. 

• Zorg voor extra hygiëne, was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige 

   desinfectiepunten. 

• Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met 

    corona zijn opgesteld. 

 

 

Kleedkamers en douches: 

• De kleedkamers zijn toegankelijk (tot maximaal 30 minuten na ijstijd).  

• Er mag gebruik worden gemaakt van de douches.  

• In de kleedkamers dienen volwassenen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

• Er geldt een maximum aantal volwassen per kleedkamer. Het aantal wordt aangegeven op de 

   deur van de kleedkamer. 

• Het is mogelijk om op de tribune of in de gang om te kleden.  

• De ijs hurende vereniging is verantwoordelijk voor naleving van deze regels.  

 

 

Toegang tot de ijshockeybaan 

• Sporters mogen de ijshockeybaan pas betreden als de ijshockeybaan verlaten is door eerdere 

   sporters. 

 

 

Wedstrijden 

• Wedstrijden zijn toegestaan.  

• Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs. 
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Toeschouwers bij wedstrijden en trainingen 

• Toeschouwers (inclusief ouders/ verzorgers) zijn zowel bij wedstrijden als trainingen toegestaan. 

• Toeschouwers ((inclusief ouders/ verzorgers) dienen een vaste plek op 1,5 meter afstand van 

   elkaar te hebben.  

• De ijs hurende vereniging is verantwoordelijk voor naleving van deze regels. 

 

 

Gezondheidscheck en registreren: 

• Voor toeschouwers (inclusief ouders/ verzorgers) geldt zowel bij wedstrijden als trainingen de 

   verplichting van registratie en gezondheidscheck.  

• De ijs hurende vereniging is verantwoordelijk voor de registratie en de gezondheidscheck van 

   toeschouwers (inclusief ouders/ verzorgers).  

 

 

Mondkapjes: 

• Het dragen van mondkapjes is niet verplicht.   

 

 

Looproute: 

• Gasten dienen zoveel als mogelijk rechts aan te houden en dienen te allen tijde 1,5 meter afstand 

   van elkaar te houden. 

 

 

Horeca: 

De horeca is tot 20 september gesloten. 

 

Veilige sportomgeving: 

Wij hopen dat we samen deze regels, die in ieder tot 20 september gelden, kunnen naleven om zo 

voor iedereen een prettige en veilige sportomgeving te creëren.  

De regels kunnen gewijzigd worden op basis van de coronamaatregelen door het Rijk, RIVM of 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Uiterlijk 18 september zal gecommuniceerd worden welke 

maatregelen er vanaf 20 september gelden in Triavium. 

 

 

 

 


