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1. Algemeen 
Het ijshockeyseizoen 2020-2021 gaat binnenkort weer starten. In verband met het COVID- 19 virus is het 
noodzakelijk om regels in acht te nemen. 
 
In dit protocol volgt Yeti’s Breda de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF, IJshockey Nederland en Optisport.  
Overheidsbeleid is leidend, dit geldt voor elke niveau (landelijk tot en met lokaal (veiligheidsregio), de daaruit 
vertaalde specifieke maatregelen/adviezen van de sport zijn niet strenger dan de overheid aangeeft. Dringende 
adviezen vanuit de overheid worden zo veel als mogelijk opgevolgd en dienen als uitgangspunt/adviezen voor 
beleid.  
 
Voor iedereen die naar de ijsbaan in Breda komt, gelden afspraken die door middel van posters, routepijlen, 
medewerkers en vrijwilligers kenbaar worden gemaakt en opgevolgd moeten te worden.  
 
Bij de teams wordt er in ieder geval één ‘COVID-coördinator’ aangewezen per wedstrijd. Bij deze persoon 
kunnen spelers/ouders/begeleiders terecht met vragen en zij zorgen samen met de teamleiding voor een goed 
verloop op de locatie.  
 
Het betreden van de ijsbaan is op eigen risico. Yeti’s Breda zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte 
schade, die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van de ijsbaan.  
 
Dit protocol wordt voortdurend gecontroleerd en zo nodig aangepast aan de geldende maatregelen.  
 

1.1 Algemene regels 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
• Vermijd fysiek contact en schud dus geen handen;  
• Respecteer start- en eindsignalen om verschillende bezoekersstromen te beperken;  
• Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt:  
- Koorts (38C) en/of benauwdheid  
- Langdurige vermoeidheid  
- Positief getest op COVID-19  
- Neusverkoudheid en/of hoesten  

• Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) minimaal 7 dagen 
thuis na de uitslag van de test;  

• Blijf zolang je in thuisisolatie bent tuis, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen., zoals 
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten en 
bewegen;  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Zorg, indien noodzakelijk, zelf voor beschermingsmiddelen (mondkapje en/of handgel).  
• Wees verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van een ander.  
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2. Regels ijsbaan Breda 

2.1 Algemeen 

• Blijf thuis als je één van de klachten hebt zoals vermeld op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
• Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent 
• Reserveren is niet nodig, wel kan het langer duren voordat je naar binnen kan (1,5 meter handhaving) 
• Trek thuis je schaatskleding aan 
• Douches op de locatie zijn niet geopend, we verzoeken je daarom thuis te douchen 
• 10 minuten voor aanvang mag je naar binnen 
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
• Houd 1,5 meter afstand 
• Volg de verplichte looproute 
• Mondkapjes bij de opstap- en omkleedplekken zijn niet verplicht, het wordt wel aangeraden (zowel bij 

de 400 meter als bij de 30x60 baan) 
• Mondkapjes zijn niet verplicht op het ijs 
• Stop tijdig voor de dweil zodat er spreiding is bij het verlaten van het ijs 
• Maximaal 1 ouder per kind in de accommodatie tijdens verenigingsactiviteiten 
• Tijdens een training/wedstrijd op de 30x60 baan ben je als ouder/verzorger/supporter verplicht op het 

middenterrein te blijven 
• Betaal contactloos met pin of mobiel 
• Ruim na afloop je eigen afval op 
• Volg instructies op van onze medewerkers 
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3. Specifieke regels voor trainingen en/of wedstrijden 

3.1 Regels tijdens trainingen 

• Normaal spelcontact is toegestaan, tijdens trainingen en wedstrijden hoeft de 1,5 meter regel niet 
gehanteerd te worden op het ijs; 

• De spelersbank is onderdeel van het speelveld. Derhalve mag op de spelersbank de 1,5 meter afstand 
los worden gelaten. 

• De spelersbank mag alleen worden betreden door spelers, begeleiding en coaches. 
De begeleiding en coaches zijn hierbij verplicht mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand te 
bewaren van spelers (dit kan bijvoorbeeld door verhoging en verbreding in de spelersbank); 

• Gebruik eigen sportmateriaal/bidon en neem deze na afloop van de activiteit mee naar huis;  
• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) 

gezondheidsklachten; 

3.2 Regels tijdens wedstrijden 

• De gastteams worden opgevangen door een vertegenwoordiger/ coronacoördinator van Yeti’s Breda, 
herkenbaar aan een geel hesje; 

• Wij ontvangen graag direct een spelerslijst en een lijst met meereizende toeschouwers welke voorzien 
is van namen, telefoonnummers en emailadressen. Het advies is om bij uitwedstrijden zo min mogelijk 
bezoekers af te laten reizen; 

• Normaal spelcontact is toegestaan, tijdens trainingen en wedstrijden hoeft de 1,5 meter regel niet 
gehanteerd te worden op het ijs; 

• De spelersbank is onderdeel van het speelveld. Derhalve mag op de spelersbank de 1,5 meter afstand 
los worden gelaten. 

• De spelersbank mag alleen worden betreden door spelers, begeleiding en coaches. 
De begeleiding en coaches zijn hierbij verplicht mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand te 
bewaren van spelers (dit kan bijvoorbeeld door verhoging en verbreding in de spelersbank); 

• Het is verboden om handen te schudden voor, tijdens en na de wedstrijd; je kunt op een afstand je 
tegenstander en official begroeten door je hand op te steken als gebaar van respect; 

• Spugen en hoesten naar een tegenstander/ official wordt bestraft met een Match Penalty (tevens een 
geldboete) en er volgt een clubsanctie;  

• Wij zullen onze gastteams niet voorzien van drinken en/of fruit.  

3.2.1 Regels voor scheidsrechters en supervisors 
• Scheidsrechters en supervisors kunnen zich melden bij een vertegenwoordiger/ coronacoördinator 

van Yeti’s Breda; 
• Scheidsrechters en supervisors krijgen indien mogelijk een kleedkamer aangewezen, indien dit niet 

mogelijk wordt dit een dag voor de wedstrijd kenbaar gemaakt; 

3.2.2 Regels in de bench en strafbank 
• De strafbank is onderdeel van het speelveld. Derhalve mag op de strafbank de 1,5 meter afstand los 

worden gelaten. 
• In de strafbank dienen spelers en strafbank official(s) zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren. 



4. Route op de ijsbaan 
Op de onderstaande globale plattegrond zijn de hoofdroutes die gelden op de ijsbaan weergegeven. 
De routes zijn op de ijsbaan ook met peilen en borden aangegeven. 
 

 


