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Corona-protocol VJB Smoke Eaters, start ijshockey-seizoen 2020-2021 
>ENGLISH BELOW< 

Beste spelers, ouders, vrijwilligers, 

Op maandag 21 september is ons ijshockeyseizoen weer van start gegaan. We vinden het ontzettend 

belangrijk de risico’s voor onze spelers, vrijwilligers en de vereniging zoveel mogelijk te beperken. 

Tijdens trainingen en wedstrijden dienen spelers, vrijwilligers (op en naast het ijs) en toeschouwers 

de RIVM-richtlijnen in acht te nemen.  

Het protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF wordt door IJshockey Nederland en VJB Smoke 

Eaters gehanteerd als richtlijn. Dit wordt steeds geactualiseerd. Onze gezondheid en veiligheid staat 

voorop, dus wij vertrouwen er op dat iedereen dit protocol naleeft.   

Alle ijshockeyclubs in Nederland publiceren hun eigen Corona protocol tevens via de website van 

IJshockey Nederland (onder de pagina Sportprotocol Corona) zodat deze ook inzichtelijk zijn voor 

bezoekende teams. In deze clubprotocollen staat beschreven hoe de overheidsregelgeving en de 

richtlijnen van NOC*NSF naar een lokale regelgeving worden vertaald. NB: Snackpoint Eaters 

beschikt over een eigen Corona-protocol, dat tevens te vinden is op deze website.  

De volgende basisregels blijven van kracht:  
- Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;  

- Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  

- Was vaak je handen;  

- Vermijd drukke plekken. 

Tijdens trainingen en wedstrijden van VJB Smoke Eaters gelden de volgende afspraken: 
- Publiek is beperkt welkom.  

o We begrijpen dat iedereen graag weer wil komen kijken, maar we doen een beroep 

op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om voorlopig nog beperkt aanwezig te zijn. 

Bij trainingen en wedstrijden is enkel strikt noodzakelijk publiek toegestaan (directe 

familie1/aanhang van spelers/vrijwilligers) en geldt een maximum van 100 

toeschouwers. Er worden posters op de deuren van de ijshal gehangen om 

binnenwandelend publiek te weren; Vanuit hun functie zullen bestuursleden en 

trainers/coaches regelmatig aanwezig zijn; 

o Houdt op de tribunes en in de rest van de accommodatie 1,5 meter afstand tot 

anderen, het gebruik van een zitplaats is verplicht, neem enkel plaats op de stoelen 

zonder kruis; 

o Publiek betreedt de tribune via de onderzijde (dus langs trappen en ronde hok). 

Publiek verlaat de tribune via de bovenzijde (dus via de klapdeuren naar de hal van 

Glanerbrook); 

o Geforceerd stemgebruik / schreeuwen is niet toegestaan; 

o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd/training; 

o Wij vragen iedereen vriendelijk op de tribune mondkapjes te dragen. 

 

 

 

                                                           
1 Directe familie= ouders/verzorgers, broertjes/zusjes, partners 

https://www.smoke-eaters.nl/trainingen/
https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona
https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona
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- Accommodatie is geopend. 

o Toiletten zijn geopend: verblijf hier niet onnodig lang en neem de 

hygiënemaatregelen in acht; 

o De bar in de VIP-ruimte blijft gesloten; 

o De horeca van Glanerbrook is geopend; 

o Er is geen koffie/thee/frisdrank uitgifte in het ronde hok; 

o Gebruik van het ronde hok enkel voor strikt noodzakelijke activiteiten, enkel 

officials/trainers/teambegeleiders/gastvrouwen schaatsklas hebben toegang tot het 

ronde hok (wedstrijdfruit voorbereiden op tafel buiten ronde hok); 

o Volg de aangegeven looproutes binnen de accommodatie; 

o Kom niet onnodig vroeg naar de accommodatie; 

o Op de toegangsdeur van de hal van Glanerbrook naar de ijshal wordt een poster 

gehangen waarop staat vermeld dat de ijshal niet toegankelijk is voor publiek tijdens 

trainingen/wedstrijden van VJB Smoke Eaters om niet-noodzakelijke bezoekers te 

weren. 

- Vervoer van en naar trainingen/wedstrijden. 

o Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

o Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je 

huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan. 

- Regels voor spelers onder de 18 jaar. 

o Normaal spelcontact is toegestaan, tijdens trainingen proberen wij afstand te 

houden. De 1,5 meter regel hoeft niet gehanteerd te worden indien de spelsituatie 

tijdens trainingen/wedstrijden op het ijs dit niet toelaat; 

o De 1,5 meter regel hoeft niet gehanteerd te worden op de spelersbank of de 

strafbank; 

o Trainers/coaches/teambegeleiders houden 1,5 meter afstand tot de spelers (niet van 

toepassing bij spelers U8-U10-U12), er zijn maximaal 3 

trainers/coaches/teambegeleiders aanwezig in de spelersbank;   

o Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden 

van) klachten; 

o Gebruik enkel eigen materiaal, desinfecteer deze na de training/wedstrijd; 

o Gebruik enkel eigen drinkflessen, voorzien van naam, geen water uitspugen; 

o Er worden geen handen geschud bij de wedstrijd; 

o Spugen en hoesten naar een tegenstander / official wordt bestraft met een Match 

Penalty; 

o Bij het verliezen van een handschoen dient een speler direct te wisselen; 

o Handschoenen uit tijdens een vechtpartij wordt bestraft met een Match Fighting; 

o De spelers komen reeds omgekleed naar de trainingen en gaan na afloop thuis 

douchen. Materiaaltassen blijven in de auto. Een kleine tas met jas/schoenen/kleine 

spullen kan op de spelersbank in de ijshal weg gelegd worden. 

o Per team wordt een inventarisatie gemaakt van de spelers waarvoor thuis omkleden 

zorgt voor onoverkomelijke problemen2. Zij worden ingedeeld in shifts van max 15 

minuten, om te kunnen omkleden in de kleedkamer. De douches worden niet 

gebruikt; 

                                                           
2 Bijvoorbeeld: speler komt rechtstreeks uit school naar ijsbaan, speler moet zelf rijden, reistijd is meer dan 30 
minuten, goalie-uitrusting 
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o Bij een wedstrijd vindt de warming-up bij voorkeur buiten of in de ijshal plaats. 

Omkleden gebeurt in shifts, het maximum aantal gelijktijdige omkledende spelers 

staat aangegeven op de deur van de kleedkamer. Teambespreking en pauze vinden 

plaats in de kleedkamer, waarbij de coach afstand houdt. 

o Er zijn geen ouders toegestaan in de hal bij de kleedkamers tijdens trainingen; 

o Er kan voorafgaand aan de training gebruik gemaakt worden van de banken in de 

ijshal voor het (bieden van hulp bij) het aantrekken van schaatsen; 

o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd/training. 

- Regels voor spelers 18 jaar en ouder3. 

o Normaal spelcontact is toegestaan, tijdens trainingen proberen wij afstand te 

houden. De 1,5 meter regel hoeft niet gehanteerd te worden wanneer de 

spelsituatie tijdens trainingen/wedstrijden op het ijs dit niet toelaat; 

o De 1,5 meter regel hoeft nietgehanteerd te worden op de spelersbank end e 

strafbank, maar streef ernaar zoveel mogelijk afstand te houden; 

o Trainers/coaches/teambegeleiders houden 1,5 meter afstand tot de spelers en 

dragen een mondkapje in de spelersbank, er zijn maximaal 3 

trainers/coaches/teambegeleiders aanwezig in de spelersbank; 

o Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) 

van klachten; 

o Gebruik enkel eigen materiaal, desinfecteer deze na de training/wedstrijd; 

o Gebruik enkel eigen drinkflessen; 

o Er worden geen handen geschud bij de wedstrijd; 

o Spugen en hoesten naar een tegenstander / official wordt bestraft met een Match 

Penalty; 

o Handschoenen uit tijdens een vechtpartij wordt bestraft met een Match Fighting; 

o Bij het verliezen van een handschoen dient een speler direct te wisselen; 

o De spelers komen reeds omgekleed naar de trainingen en gaan na afloop thuis 

douchen. Materiaaltassen blijven in de auto. Een kleine tas met jas/schoenen/kleine 

spullen kan op de spelersbank in de ijshal weg gelegd worden. 

o Per team wordt een inventarisatie gemaakt van de spelers waarvoor thuis omkleden 

zorgt voor onoverkomelijke problemen4. Zij worden ingedeeld in shifts van max 15 

minuten, om te kunnen omkleden in de kleedkamer. De douches worden niet 

gebruikt; 

o Bij een wedstrijd vindt de warming-up bij voorkeur buiten plaats. Omkleden gebeurt 

in shifts, het maximum aantal gelijktijdige omkledende spelers staat aangegeven op 

de deur van de kleedkamer. Spelers die omgekleed zijn nemen voor de 

teambespreking en in de pauze plaats op de banken in de hal achter het ronde hok. 

o Er mag door het gast-team wel gebruik gemaakt worden van de douches maar hierbij 

dient verplicht 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dit betekent dat er maximaal 

2 spelers gelijktijdig kunnen douchen.  

o Er kan gebruik gemaakt worden van de banken in de ijshal voor het aantrekken van 

schaatsen;  

o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd/training. 

- Regels voor officials. 

                                                           
3 Voor spelers onder de 18 jaar die spelen in het 1e, 3e, 4e of 6e divisie-team gelden de regels voor spelers van 
18 jaar en ouder. 
4 Bijvoorbeeld: speler komt rechtstreeks uit school naar ijsbaan, speler moet zelf rijden, reistijd is meer dan 30 
minuten, goalie-uitrusting 
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o Minimaliseer het aantal aanwezige personen in de officialbank zoveel mogelijk; 

o Alle officials dragen een (eigen, stoffen) mondkapje tijdens aanwezigheid in de 

officialbank en strafbank, deze worden door de vereniging eenmalig verstrekt; 

o In de strafbank hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar streef naar 

een zo groot mogelijke afstand tussen aanwezige personen; 

o Voor en na elke wedstrijd dienen de klok en andere materialen gereinigd / ontsmet 

te worden, de vereniging verstrekt ontsmettingsdoekjes en des infecterende handgel 

voor gebruik in de bank (ook ter beschikking voor de scheidsrechters);  

o Gebruik enkel eigen consumpties; 

o In het scheidsrechter kleedlokaal kunnen max. 2 scheidsrechters van 18 jaar en 

ouder omkleden. Er kan max 1 persoon douchen. (er wordt nog gezocht naar 

aanvullende ruimtes voor wedstijden met 3 scheidsrechters). 

- Positieve test van sporter of begeleider.  

o Zorg ervoor dat de vereniging beschikt over een actueel emailadres; 

o Bij elke wedstrijd dient het thuisteam en het gastteam een lijst beschikbaar te 

hebben met mailadressen van alle spelers en ouders/begeleiders die per direct op 

aanvraag verstrekt moet kunnen worden; 

o In geval dat een sporter of begeleider positief wordt getest, wordt dit gemeld bij 

secretariaat@smoke-eaters.nl Vervolgens worden alle tijdens de training of 

wedstrijd aanwezige (mede)spelers, begeleiders, officials en het bestuur 

geïnformeerd. De anonimiteit wordt hierbij gewaarborgd. Tevens wordt dit gemeld 

bij IJshockey Nederland (via coronavirus@ijshockeynederland.nl) 

o De GGD bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn.   

In alle gevallen adviseren wij: houd 1,5 meter afstand. Wij adviseren steeds een mondkapje te 

gebruiken. Onze gezondheid en veiligheid staat voorop, dus wij vertrouwen er op dat iedereen dit 

protocol naleeft. Laten we er voor zorgen dat we, binnen de kaders, kunnen blijven sporten!  

Wij wensen iedereen veel sportplezier! 

Vragen of opmerkingen over dit protocol? Neem contact op: ginny.isbouts@smoke-eaters.nl 

 

  

mailto:secretariaat@smoke-eaters.nl
mailto:ginny.isbouts@smoke-eaters.nl
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Corona-protocol VJB Smoke Eaters, start hockey-season 2020-2021 
 

Dear players, parents, volunteers, 

Our ice hockey season has started again on Monday 21 September. We find it extremely important 

to limit the risks for our players, volunteers and the association as much as possible. During training 

and matches, players, volunteers (on and off the ice) and spectators must follow the RIVM 

guidelines. 

All ice hockey clubs in the Netherlands also publish their Corona protocol via the website of Ice 

Hockey Netherlands (under the page Sportprotocol Corona) so that these are also accessible to 

visiting teams. Snackpoint Eaters (BeNeLeague) has it’s own protocol. 

The “responsible sports protocol” of the NOC-NSF is used by Ice Hockey Netherlands and VJB Smoke 

Eaters as a guideline. This is constantly being updated. Our health and safety is very important, so we 

trust everyone to comply with this protocol. 

The following basic rules remain in effect: 
- Do you have complaints: stay at home and get tested as soon as possible; 

- Are you 18 years or older: keep 1,5 meters away from others; 

- Wash your hands often; 

- Avoid crowded places. 

The following rules apply during training sessions and matches of VJB Smoke Eaters: 
- Spectator limitations. 

o We understand that everyone would like to come and watch again, but we appeal to 

everyone's sense of responsibility to have a limited presence for the time being. At 

matches and training sessions, only strictly necessary audience is allowed (immediate 

family5 of players / volunteers) and a maximum of 100 spectators applies. Posters are 

hung on the doors of the ice rink to keep out visitors walking in; 

o From their position, board members and trainers / coaches will be regularly present; 

o Keep a distance of 1,5 meters from others in the stands and in the rest of the 

accommodation, the use of a seat is mandatory, only sit on the seats without a cross; 

o Spectators enter the stands from the bottom (so along stairs and round booth). The 

audience leaves the stands from the top (so through the swinging doors to the 

Glanerbrook hall); 

o Forced use of voice / shouting is not allowed; 

o Do not arrive at the accommodation unnecessary early; 

o Leave the accommodation as soon as possible after the match / training; 

o We kindly request the use of face-masks in the stands. 

- Ice rink accomodation is open. 

o Toilets are open: do not stay here unnecessarily long and observe the hygiene 

measures, see further rules for players; 

o The bar in the VIP area remains closed; 

o The Glanerbrook bar is open; 

o There is no coffee / tea / soda supply in the round office; 

                                                           
5 Parents/caretakers, brothers/sisters, partners 

https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona
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o Use of the round office only for strictly necessary activities, only officials / trainers / 

team-managers/icehockeyschool-hosts have access to the round office (preparation 

game-fruit outside of the office); 

o Follow the indicated walking routes within the accommodation; 

o A poster will be posted on the entrance door of the hall from Glanerbrook to the ice 

rink stating that the ice rink is not open to the public during training / competitions 

of VJB Smoke Eaters in order to keep out unnecessary visitors. 

- Transport to and from training / matches. 

o Avoid busy places and travel outside rush hour as much as possible. 

o Wear a mouth mask from 18 years and older when people outside your household 

go to or from a sports activity in one means of transport. 

- Rules for players under 18. 

o Normal game contact is allowed, we try to keep a distance during training. The 1,5 

meter rule does not have to be applied if the game situation during training / 

matches on the ice does not allow this; 

o The 1,5 meter rule does not have to be applied on the players bench or penalty 

bench; 

o Trainers / coaches / teammanagers keep a distance of 1,5 meters from the players 

(not applicable for players U8-U10-U12), a maximum of 3 trainers / coaches / 

teammanagers are present in the players bench; 

o Athletes can be refused or sent home in case of (suspected) complaints; 

o Only use your own material, disinfect it after training / competition; 

o Only use your own drinking bottles, labeled, do not spit out water; 

o No hands are shaken during the match; 

o Spitting and coughing at an opponent / official will be punished with a Match 

Penalty; 

o When losing a glove, a player must immediately substitute; 

o Gloves off during a fight will be punished with a Match Fighting; 

o The players come to the training sessions dressed and take a shower at home 

afterwards. Material bags remain in the car. A small bag with jacket / shoes / small 

items can be placed on the players bench in the ice rink. 

o For each team, an inventory is made of the players for whom changing clothes at 

home causes big problems6. They are divided into shifts of a maximum of 15 

minutes, so that they can change in the changing room. The showers are not used; 

o During a competition, the warming-up preferably takes place outside or in the ice 

rink. Changing is done in shifts, the maximum number of simultaneous players 

changing clothes is indicated on the door of the dressing room. Team discussion and 

break take place in the locker room, with the coach keeping his distance. 

o Parents are not allowed in the hall near the changing rooms during training; 

o Prior to the training, the benches in the ice rink can be used to (offer help with) 

putting on skates; 

o Leave the accommodation as soon as possible after the match / training. 

 

 

                                                           
6 For example: player comes straight from school to ice rink, player must drive himself, travel time is more than 
30 minutes, goalie equipment 
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- Rules for players 18 years or older7. 

o Normal game contact is allowed, we try to keep a distance during training. The 1,5 

meter rule does not have to be applied if the game situation during training / 

matches on the ice does not allow this; 

o The 1,5 meter rule does not have to be applied on the players bench and penalty 

bench, but strive to keep as much distance as possible; 

o Trainers / coaches / teammanagers keep 1.5 meters away from the players and wear 

a mouth mask in the players bench, there are a maximum of 3 trainers / coaches / 

teammanagers present in the players bench; 

o Athletes can be refused or sent home in case of (suspected) complaints; 

o Only use your own material, disinfect it after training / competition; 

o Only use your own drinking bottles; 

o No hands are shaken during the match; 

o Spitting and coughing at an opponent / official will be punished with a Match 

Penalty; 

o Gloves off during a fight will be punished with a Match Fighting; 

o When losing a glove, a player must immediately substitute; 

o The players come to the training sessions dressed and take a shower at home 

afterwards. Material bags remain in the car. A small bag with jacket / shoes / small 

items can be placed on the players bench in the ice rink. 

o For each team, an inventory is made of the players for whom changing clothes at 

home causes big problems8. They are divided into shifts of a maximum of 15 

minutes, so that they can change in the changing room. The showers are not used; 

o During a competition, the warming-up preferably takes place outside or in the ice-

hall. Changing is done in shifts, the maximum number of simultaneous players 

changing clothes is indicated on the door of the dressing room. Players who are 

dressed take place on the benches in the hall behind the round office for the team 

meeting and during the break. 

o The guest team may use the showers, but must be kept 1.5 meters away. This means 

that a maximum of 2 players can shower simultaneously; 

o The benches in the ice rink can be used to put on ice skates; 

o Leave the accommodation as soon as possible after the match / training. 

- Rules for officials 

o Minimize the number of people present in the official bank as much as possible; 

o All officials wear a (own, cloth) mouth mask when they are present in the official 

bench and penalty bench, these will be provided once by the club; 

o It’s not mandatory to keep a 1,5 meter distance in the penalty bench, but aim for the 

greatest possible distance between persons present; 

o Before and after each match, the clock and other materials must be cleaned / 

disinfected, the association provides disinfecting wipes and an infectious hand gel for 

use in the bench (also available for the referees); 

o Only use your own drinks; 

                                                           
7 For players under the age of 18 playing in the 1st, 3rd, 5th or 6th division team, the rules for players 18 years 
and older apply. 
8 For example: player comes straight from school to ice rink, player must drive himself, travel time is more than 
30 minutes, goalie equipment 
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o A maximum of 2 referees aged 18 or older can change clothes in the referee's 

dressing room. A maximum of 1 person can shower. (additional spaces are still being 

sought for matches with 3 referees). 

- Positive Corona-test of an athlete or supervisor: 

o Make sure that the club has a current email address; 

o For every match, the home team and the guest team must have a list available with 

email addresses of all players and parents / supervisors that must be provided 

immediately upon request; 

o In the event that an athlete or supervisor is tested positive, this is reported to 

secretariaat@smoke-eaters.nl. All (co) players, supervisors, officials and the board 

present during the training or match are then informed. Anonymity will be 

guaranteed. This is also reported to Ice Hockey Netherlands (via 

coronavirus@ijshockeynederland.nl) 

o The GGD determines which follow-up steps are necessary. 

In all cases we recommend: keep 1.5 meters distance. We recommend using a mouth-mask. Our 

health and safety is important, so we trust everyone to comply with this protocol. Let's make sure 

that we can keep playing hockey within these limits! 

We wish everyone a lot of sports fun! 

Questions or comments about this protocol? Contact us: ginny.isbouts@smoke-eaters.nl 

mailto:secretariaat@smoke-eaters.nl
mailto:coronavirus@ijshockeynederland.nl

