Stappenplan voor het openen van de natuurijsbaan
Gebaseerd op maatregelen per 15 december 2020

Corona zorgt ervoor dat er meer van besturen gevraagd wordt t.o.v. andere jaren. Dit stappenplan is een handreiking voor
besturen van natuurijsclubs om te bepalen of en hoe ze dit jaar de natuurijsbaan willen openen.
De maatregelen die van invloed zijn op het openen van de ijsbaan:
• 1,5 meter afstand voor 18 jaar en ouder - schaats individueel
• Er dient een coronacoördinator zichtbaar aanwezig te zijn tijdens openingstijden
• Kantine is gesloten → ‘to go’ in overleg met de gemeente
• Kleedkamers zijn gesloten
• Wedstrijden zijn niet toegestaan (dus ook geen kortebaan)

Stap 1: Bepaal op basis van de maatregelen en de ruimte om op de ijsbaan het maximum aantal bezoekers
per keer/per tijdslot te kunnen ontvangen.
Inventariseer de volgende punten voor het bepalen van het maximum aantal bezoekers voor de ijsbaan o.b.v.
de ruimte in en om de accommodatie:
- Hoeveel parkeergelegenheid is er? Zowel voor fietsen als auto’s.
- Hoeveel toegangspunten zijn er naar de ijsbaan? Hoe breed zijn deze?
Scheid in- en uitgang bij voorkeur! Maak zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer.
- Wat zijn de mogelijkheden om in de toegangsruimte (ingang) onderling 1,5 meter afstand aan te houden?
Gebruik markering om afstanden aan te geven
- Hoeveel personen kunnen met inachtneming van 1,5 meter afstand de schaatsen aantrekken?
- Is er naast het ijs voldoende ruimte voor ouders e.d.?
- Wat zijn de mogelijkheden een aparte uitgang te creëren met in acht neming van 1,5 afstand?
Stap 2: Hebben jullie voldoende vrijwilligers om alle maatregelen in te regelen en de toestroom van mensen
in goede banen te leiden?
- Hebben jullie een coronacoördinator (hoeft niet elke dag dezelfde te zijn, maar wel herkenbaar)?
- Hebben jullie vrijwilligers om schaatsers rond de baan te sturen?
- Hebben jullie vrijwilligers bij in- en uitgangen?
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Stap 4: Bepalen van het maximum aantal schaatsers op het ijs.
Wat is het maximum aantal schaatsers op het ijs?

Informeer de leden tijdig,
evenals de lokale media.

Oppervlakte ijsvloer/35 = aantal personen van 18 jaar en ouder
Oppervlakte ijsvloer/20 = aantal personen onder de 18 jaar
Richtlijn (kunstijsbaan):
30/35m2 p.p. op het ijs

Stap 5: Bepaal het maximum aantal bezoekers dat jullie ijsbaan coronaproof aankan. Dit is het laagste aantal
uit stap 1 (parkeren e.d.) of uit stap 4 (ijsoppervlakte).
Maximum aantal bezoekers = het laagste aantal van OF de bezoekers van de ijsbaan OF van het aantal
schaatsers op het ijs.

Stap 6: Maak op basis van het maximum aantal bezoekers de afweging voor wie je open bent en hoe je het
aantal bezoekers reguleert.

Ik ben open voor iedereen
Denk na over (verhoogde) entreeprijzen. Ook in verband met de
extra kosten.
Denk na over: hoe reguleer je
bezoekersaantallen (leden en
passanten)? Reservering?

Ik ben open voor alleen leden
Denk hierbij dan ook na over:
Moet je je leden spreiden (tijdsloten?) vanwege de
capaciteit van het ijs?
Reserveringssysteem? Kan via de sectie worden
opgevraagd, maar ook via facebook.
Communicatie: niet alleen naar je leden, maar ook
lokaal voor niet-leden!

Stap 7: Maak een deurbeleid en richt een gezondheidscheck in. De gezondheidscheck kan o.b.v. het scannen
van een QR code, maar ook door het invullen van een formulier, het zichtbaar verwijzen of het persoonlijk
uitvragen.

Betalen aan de deur:
Betalen vooraf:
Online ticketverkoop inclusief een
ingebouwde gezondsheidscheck. Vraag bij
de sectie naar de mogelijkheden.

Contactloos betalen dus zorg voor een
pinapparaat (vanaf 15 euro)
Richt een gezondheidscheck in:
Stoepbord met op groot formaat de vragen (zie
knsb.nl/corona/voorlichtingsposters)?
Persoonlijk uitvragen?

Stap 8: Bereid jullie plannen voor in november 2020.

Stap 9: Leg jullie plannen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december ter toetsing voor aan de gemeente en
informeer vroegtijdig jullie leden. Het informeren van de leden en lokale media dient ruimschoots te starten
voordat er ijs ligt.

Maak een plattegrond en plan van aanpak voor het inrichten van de locatie en het openen
van de ijsbaan.
Hebben jullie gedacht aan:
-

Gebruik van de toiletten en het schoonhouden?
Hygiënemaatregelen - desinfectiezuilen, water en zeep, doekjes etc.?
Zitplaatsen op banken markeren?
Advies of verplichting van mondmaskers?
Herkenbaarheid van de coronacoördinator?
Hoe om te gaan met personen die zich niet conformeren aan de gestelde regels?
Het communiceren over jullie plannen met de leden en geïnteresseerde schaatsers in
de omgeving?

Tot slot:
Wij ervaren dat soms de grenzen opgezocht worden en dat is (ondanks goedkeuring van overheden) niet wenselijk voor de sport
in de volle breedte. Belangrijk aspect hierbij is beeldvorming van de sport richting de gehele maatschappij. Met andere woorden
wij moeten ook verantwoordelijkheid nemen. Het is immers zeer slecht te verkopen als er straks op 10.000m2, 1000! Personen
aan het schaatsen zijn. Hoe snel ons hart ook bij deze gedachte gaat kloppen, het is in deze tijd onverantwoord en een zeer
slecht signaal naar buiten.

Informatie over corona en schaatsen?
Contact
E-mail: corona@knsb.nl
Telefoon: 088–4892000
Website: www.knsb.nl/corona
Info RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
GGD: neem voor advies over corona gerelateerde klachten altijd contact op met jouw regionale GGD.
De contactgegevens van jouw regionale GGD vind je op www.ggd.nl

