
Corona maatregelen 
KNSB openingswedstrijd 26 september 2020

Corona Coördinator: Evelien Hoogenberg +31613323680 / voorzitter@shorttrackthialf.nl

1. Per rijder mag er één begeleider mee, deze zal plaats moeten nemen op de tribune van de 400m baan. Per 
vereniging/ KNSB Talent Team mogen er twee coaches/trainers aanwezig zijn. Voor de coaches/ trainers 
geldt dat zij alleen welkom zijn op het middenterrein op het moment dat een schaatser van hen op het ijs 
staat. 

2. Personen onder punt 1 moeten zich vooraf inschrijven via: klik hier. Op het moment dat je niet 
ingeschreven bent ben je niet welkom in Thialf.

3. Iedereen die 18 jaar of ouder is moet een gezondheidscheck doen. Deze test mag niet ouder zijn dan 24 
uur.  Dit kan via een QR code (hangt op diverse plaatsen in/ bij Thialf) of via een papieren formulier. De 
gezondheidscheck zal gecheckt worden bij de inschrijfbalie.

4. Iedereen die op de tribune van de 400m aanwezig is zal zelf de 1,5m afstand moeten houden.

5. Ben jij jonger dan 13 jaar, dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Ben jij ouder dan 12 maar jonger 
dan 18, dan hoef je onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot iedereen die 18 jaar of ouder 
is. 

6. Wij raden alle rijders en bezoekers van 18 jaar en ouder aan om een mondkapje te dragen tot het moment 
dat ze (eventueel) het ijs op stappen. 

7. Wij gaan zorgen voor een aparte slijp en schaats onderbind area. De rijders moeten na het inrijden en het 
rijden van hun heat naar de 400m baan tribune (of mogen natuurlijk naar buiten). Er zal ruimte zijn voor 4 
heats in de heat-box.

8. Voor de coaches/trainers is er een teamleaders meeting via TEAMS op woensdag 23 september om 19:15, 
voor de vrijwilligers is deze op dezelfde dag om 20:00. Uitnodiging volgt


