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Deze richtlijn moeten opgevolgd worden voor de trainingen. Er is/komt een aparte richtlijn voor wedstrijden.  
Er is een aparte richtlijn voor de ijshockey school.  
Dit is een praktische vertaalslag van de meer algemene richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF, IJNL en Triavium. 
 

1. Heb je de ‘bekende’ klachten, dan blijf je thuis, je mag dan niet naar de training komen, laat je testen.  
Dat geldt ook als er iemand besmet is in je huishouden en jullie in quarantaine zijn.  

2. Mocht je besmet zijn (d.w.z. een corona test die dit bevestigt), geef dat door aan je coach en de 
wedstrijdsecretaris, zodat we de risico’s voor het team kunnen beschouwen en voor de wedstrijden.  

3. Zoveel mogelijk thuis al omkleden om de tijd in de kleedkamer zo kort mogelijk te houden.  
4. Er zijn geen aparte looproutes in het Triavium. Houdt wel de 1,5 m afstand richtlijnen aan (rechts houden).  
5. De kleedkamers zijn toegankelijk maar de douche mogen niet gebruikt worden. 

Eerste Divisie én U19: er moet 1,5 m afstand 
gehouden worden. Dat doen we door de tas 
tussen de volgende speler op de grond te 
plaatsen.  
Jongere spelers: de 1,5 m afstand geldt niet.  

6. Bij de U8/U10/U12 mogen er maximaal 2 ouderen 
in de kleedruimte aanwezig zijn om te helpen met omkleden. De 1,5 m afstand geldt niet. Ouders bepalen 
onderling wie aanwezig zijn i.o.v. teambegeleider.  

7. Bij U16/U19/Eerste Divisie mogen er geen ‘toeschouwers’ verder komen dan het plein bij de skihut en de 
tribune. Toeschouwers = iedereen die niet het ijs op gaat. Overal wordt de 1,5 m afstand richtlijn 
aangehouden.  

8. Toiletten mogen gebruikt worden. Veeg voor gebruik de toiletbril met wc papier af. Doe dat ook na gebruik. 
Ga bij voorkeur niet op de wc bril zitten.  

9. Omkleden na de training zo snel mogelijk om zo kort mogelijk in de kleedkamers te zijn.  
10. Er mag geen uitrusting achterblijven op de ijsbaan of in de VJN ruimte. Alle uitrusting moet meegenomen 

worden naar huis en daar gewassen/gedesinfecteerd worden.  
Eerste Divisie team: er mag niets in de droogruimte in de VJN, alles moet mee naar huis.  

11. Trainingsshirts worden aan de spelers uitgedeeld en blijven ook niet achter op de ijsbaan, wassen na gebruik. 
12. Tussen de trainingen en wedstrijden door: was en desinfecteer je uitrusting goed en laat het drogen.  
13. Iedereen verzorgt zijn/haar eigen drinkfles en handdoek. Er mag geen gebruik gemaakt worden van 

drinkflessen of handdoek van anderen. Water wordt opgedronken, niet uitspugen op het ijs. Er mag ook 
nergens gespuugd worden. 

14. Het betreden van de ijshockey baan gebeurt via de thuis bench (doorlopen 
tot het einde), het verlaten via de uit bench. Het betreden gebeurt pas als 
alle spelers van de voorgaande training het ijs verlaten hebben en de 
ijstrainer zegt dat het team het ijs op mag. Zie figuur rechts.  

15. Bij instructie door de ijstrainers houdt iedereen de 1,5 m afstand aan.  
16. Vul de aanwezigheid in Teamsnap goed in, dit is de officiële aanwezigheid 

registratie voor Corona.  
17. Kleedkamer gebruik:  

 
Dag en tijd Team Kleedruimte Dag en tijd Team  Kleedruimte 
Ma 16:45-17:45 U8/U10 2 + 4    
      
Di 16:15-17:15 U12 5 (D in 2) Do 16:00-17:00 U8/U10+U12 5 + 6 (D in 2) 
Di 17:15-18:15 U16 + U19 3 + 4 (D in 2) Do 17:00-18:00 U19 3 + 4 (D in 2) 
Di 18:30-19:30 1 E 5 + 6 (D in 2) Do 18:15-19:15 1 E 5 + 6 (D in 2) 
      
   Vr 16:30-17:30 U16 5 (D in 2) 

 

 


