Corona Protocol Snackpoint Eaters Limburg seizoen 2020-2021.
Seizoen:
Start :
Locatie :

2020-2021
1 December 2020
Laco Glanerbrook.

Volgens de huidige verwachting gaat het ijshockeyseizoen voor de VJB Smoke Eaters
starten op 1 oktober en voor de Snackpoint Eaters Limburg op zijn vroegst op 1 december
van start. Alle ijshockeyclubs in Nederland publiceren hun Corona protocol via de website
van IJshockey Nederland (onder de pagina Sportprotocol Corona) zodat deze ook
inzichtelijk zijn voor bezoekende teams.
Het protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF wordt door IJshockey Nederland en
VJB Smoke Eaters en Snackpoint Eaters Limburg gezamenlijk gehanteerd als richtlijn. Dit
wordt steeds geactualiseerd. Daarnaast hebben wij ons tevens laten adviseren door een
externe partij. Onze gezondheid en veiligheid staat voorop, dus wij vertrouwen er op dat
iedereen dit protocol naleeft. Per vereniging is er een specifiek protocol uitgebracht.
De basis regels zijn ten alle tijden leidend:
- Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
De symptomen passend bij COVID-19 zijn:
•verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
•hoesten; en/of
•benauwdheid en/of
•verhoging of koorts en/of
•plotseling verlies van reuk en/of smaak.
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
- was vaak je handen;
- Vermijd drukke plekken.
Richtlijnen op en rond de IJsvloer (Speelveld)








Begeleiders/ coaches/ trainers moeten voor aanvang van de ijssessie een
gezondheidscheck doen bij alle deelnemers.
Op het ijs is (indien onvermijdelijk) normaal spelcontact voor alle leeftijden
toegestaan. In zijn algemeenheid geldt het dringende advies om bij normaal
sportcontact op het ijs de 1,5 meter afstand aan te houden, ook voor spelers onder
de 18 jaar.
Houd 1,5 meter afstand buiten het ijs, alleen de ijsvloer wordt aangemerkt als
speelveld, alles buiten het speelveld valt onder de 1,5 meter maatregel.
Overige begeleiders/ coaches/ trainers/ dienen op gepaste afstand aan de zijkant
van de ijsvloer plaats te nemen, op voorwaarde dat zij ook zijn geregistreerd op het
registratieformulier
Gebruik spelersbank en strafbank beide 1,5 meter afstand tussen de spelers.

Richtlijnen Voor de sporters/ coaches/ begeleiders/ trainers











Alleen op de ijsvloer (speelveld) mogen spelers kortstondig binnen 1,5 meter van
elkaar komen. Buiten het ijs geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en overal 1,5 meter,
dus ook in kleedkamers, douches, spelers- en strafbanken!
Kom niet eerder dan het aangegeven tijdstip op de accommodatie (20 minuten voor
aanvang van de ijssessie/ aangegeven tijdstip)
Blijf thuis als jij of een van jouw huisgenoten een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
En laat je testen!
Schud geen handen.
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding,
sticks, bidons, handschoenen, etc.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op (Laco).
Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20
seconden.
Verlaat na het sporten direct de accommodatie.

Kleedkamers/ Douchen








Algemeen: De accommodatie van Glanerbrook beschikt over 5 kleedkamers en
douches met beperkte ventilatie en beperkte ruimte. Rekening houdende met de
totale grote en 1,5 meter afstand per speler kunnen er maximaal 5 of 6 spelers per
kleedkamer. Deze dienen nader getypeerd te worden met kleedkamer 1,2,3,4,5.
Er zit dus een maximale bezetting aan de kleedkamers. Indien nodig zal er ook
gebruik van de spelersgang gemaakt moeten worden als kleedruimte.
Alle kleedkamers zijn afgeplakt zodat het duidelijk is waar een zitplaats is.
Kruis is geen zitplaats, tussen de kruizen is de zitplaats.
Bij kleedkamers waar 4 douches beschikbaar zijn mogen de 2 middelste niet
gebruikt worden.
Douches mogen per keer door maximaal 2 spelers gebruikt worden met
inachtneming van de1,5 meter afstand.
Voor de kleedkamer voor scheidsrechters moet nog een oplossing worden
gevonden. Deze is te klein om zich terug te trekken gedurende de pauzes.

Hal/ Tribune/ VIP:


Algemeen: Wanneer er in piek momenten meer dan 100 toeschouwers verwacht
worden is het verplicht voor toeschouwers om vooraf te reserveren.
Gezondheidscheck doen bij binnenkomst en vaste plaatsen aanwijzen welke vast
zijn gedurende de tijd dat het evenement duurt (Men kan dus niet tussentijds van
plaats wisselen). Voor placeren geldt dat of een vaste stoel wordt toegewezen of
een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen. Hierbij moet de 1,5
gewaarborgd te zijn. Voor bezoekers onder 18 jaar geldt de 1,5 meter niet.






In totaal zijn er circa 110 zitplaatsen.
De routing is uitgezet middels loop routes waarbij te allen tijde de 1,5 meter regel
leidend moet zijn.
Tijdens de (ijs)training is er geen publiek toegestaan.
Er is tijdens de wedstrijden geen uitpubliek toegestaan.

VIP / Business ruimte:


Hier dienen nog keuzes in gemaakt te worden.

Dit protocol wordt continue bijgewerkt wanneer hiertoe aanleiding is. Wanneer betreffend
protocol wordt bijgewerkt zal deze direct digitaal aangeleverd worden bij IJshockey
Nederland (coronavirus@ijshockeynederland.nl).

