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Briefing officials, vrijwilligers en leveranciers:  
  
Algemene regels:  

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar  
• Kom niet naar Thialf als je gezondheidsklachten hebt, zelfs als je 
lichte keelpijn hebt of licht verkouden bent.  
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand.  
• Als je in contact bent geweest met iemand die het Covid-19 virus heeft, ben je niet welkom in 
Thialf en moet je in quarantaine voor 10 dagen.  
• Als je zelf het Covid-19 virus hebt gehad moet je tenminste 24 uur klachtenvrij zijn om naar 
Thialf te komen.  
• Het aanmoedigen van sporters d.m.v. schreeuwen en juichen is niet toegestaan.   
Het geven van high fives is niet toegestaan.  
• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen die in Thialf verblijft . Speakers 
wordt toegestaan tijdens hun werk de mondkapjes af te doen. 

 
De KNSB wil het mogelijk maken om een sneltest te doen voorafgaand aan de IIC. Deze kun je zelf 
inplannen bij een sneltest straat (deze commerciële straten worden nu op verschillende plekken 
ingesteld). Meld even op wedstrijdorganisatie@knsb.nl dat je dit gedaan hebt, en dan sturen wij je 
een declaratieformulier om deze kosten terug te krijgen. Bewaar de bon of de afspraakbevestiging, 
want zonder deze keren we niet uit. Let op: testen vooraf is niet verplicht. 
 
Aankomst bij Thialf:  
Wanneer je bij Thialf aankomt, neem je de ingang naast de hoofdingang (volg de borden 
‘Shorttrack’). Hier wordt eerst de gezondheidscheck en temperatuurmeting gedaan. Als de 
gezondheidscheck goed is, mag je doorlopen. Je ontvangt een accreditatie, lever deze als je helemaal 
klaar bent voor het weekend ook weer in. Dan kunnen wij die (na ontsmetting) hergebruiken. 
https://webshop.thialf.nl/HealthCheck/index.php?taal=NL.  
Deze online check kun je vanaf 24 uur voor aankomst al doen. Als je temperatuur (na dubbelcheck) 
38 ℃ of hoger is, mag je Thialf niet in. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.   
  
Lunch/Catering  
Op het middenterrein is naast de baan een koffieplek gemaakt voor de wedstrijdofficials. Voor de 
vrijwilligers, blokkenleggers en leveranciers is er gelegenheid om achterop het middenterrein wat te 
nuttigen. Let erop dat je hierbij afstand houdt! Met catering wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de pauzes in het programma. 
  
Er is een aparte ruimte op de 1e etage aan de Oostkant voor wedstrijdofficials en vrijwilligers om te 
lunchen (corona proof). Hier wordt soep geserveerd en kunnen de lunchpakketten worden 
genuttigd. Je ontvangt hiervoor een lunchvoucher als je je komt registreren en deze moet je 
inleveren bij de toezichthouder op deze verdieping. I.v.m. de starttijden van de warming up, kun je 
hier op vrijdag en zaterdag vanaf 11.30 uur terecht en zondag al vanaf 10.30 uur. 
  
Gezondheidsklachten op de wedstrijddagen  
Mocht je op de wedstrijddagen gezondheidsklachten krijgen, meldt dit dan gelijk bij het OC en 
verlaat z.s.m. de ijsbaan. Je dient je te melden bij de GGD voor een test en bij een positieve test het 
OC te informeren (naast het reguliere bron- en contactonderzoek dat plaats zal vinden). Evelien 
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Briefing diverse vrijwilligersfuncties  
  
Inschrijfbalie:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 10.30 uur, starttijd zondag 9.30 uur 

 
Alleen mensen die op een lijst vermeld staan, mogen naar binnen:  

• Deelnemende teams  
• Vrijwilligers  
• Officials  
• Pers  
• Leveranciers (EHBO, Fotofinish, etc) 
 

De lijsten worden klaargelegd bij de balie.  
Landen melden zich hier volgens een afgesproken tijdsslot  
Vrijwilligers, leveranciers en officials melden zich ook daar tussendoor. 
 
Friday and Saturday 

Belgium     11.00 hrs 

Poland      11.15 hrs 

France      11.30 hrs 

The Netherlands + Latvia + Israel+2 BEL  11.45 hrs 

 

Sunday 

Belgium     10.00 hrs 

Poland      10.15 hrs 

France      10.30 hrs 

The Netherlands + Latvia + Israel+2 BEL  10.45 hrs 

 

 Iedereen moet met de voorhoofdthermometer de temperatuur meten en ook handen 
desinfecteren.  
Bij 38℃ of meer wordt een tweede meting met de oor thermometer gedaan. De persoon zelf doet de 
meting en verwijderd na meting het kapje in de prullenbak. Hij legt de thermometer op de balie en 
daar wordt deze gedesinfecteerd door spray. Indien die tweede meting ook 38℃ of hoger is, mag 
deze persoon Thialf niet in en bel je de Corona Coördinator van de wedstrijd (zie nummer onderaan 
dit document). 
  
Als een persoon goedgekeurd is, ontvangt hij/zij de accreditatie met de sticker kleur van die dag (dan 
kunnen ze in en uit lopen). Stafleden van een team hebben beperkt toegang tot het middenterrein, 
dit is hen ook gemeld, die krijgen dus ook niet allemaal een accreditatie.  
  
Vrijdag: oranje 
Zaterdag: geel 
Zondag: groen 
 

Op de eerste dag ontvangen teams ook de helmcaps, transponders en lunchvouchers (deze zijn 
voorbereid per team). Ze betalen hier 200 euro borg voor (door de teamleader). Dit kan na ontvangst 
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bij de KNSB projectleider in bewaring worden gesteld en wordt zondag na 
afloop van de wedstrijd ook weer bij de balie ingeleverd (aantallen graag 
natellen).   
 

I.v.m. al deze handelingen raden we vrijwilligers op deze plek aan om 
handschoenen te dragen. Deze zijn aanwezig. 
  
Toezichthouders 1e etage en Toezichthouder tribune:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 11.00 uur, starttijd zondag 10.00 uur 

 

Deze vrijwilligers hebben als voornaamste taak om te waarborgen dat er 1,5 meter afstand wordt 
bewaard en mensen hierop aan te spreken. Bij herhaaldelijk overtreden kan de 
Corona coördinator ingeschakeld worden en zullen er maatregelen tegen die persoon volgen.  
 
De toezichthouder 1e etage neemt ook de lunchvouchers in. 
  
Toezichthouder middenterrein:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

 
Deze persoon staat bovenaan de trap naar het middenterrein. Alleen personen met een accreditatie 
met de kleur van die dag mogen naar boven. Als er discussie ontstaat, kun je de persoon naar de 
inschrijfbalie verwijzen. Daar kan uitgezocht worden of iemand recht heeft op toegang tot het 
middenterrein.  
  
(Assistent) heatbox steward:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

 

Deze persoon assisteert de heatbox steward. Het blijkt lastig om 1,5 meter afstand van elkaar en de 
rijders te bewaren. Toch gaan we proberen dit te doen. Rijders moeten wachten tot jullie helemaal 
gereed zijn en uit de weg hebben kunnen stappen. Jullie zijn daarin leidend. Voor de veiligheid 
adviseren wij handschoenen en een face shield (gecombineerd met mondkapje) te dragen.  
  
Vrijwilliger heatbox:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

 

In deze functie begeleid je de rijders door de heatbox op weg naar hun heat. Naast deze functie heeft 
deze persoon ook als taak om de aanwezigen te wijzen op de 1,5 meter handhaving.  
 
Kussen aanduwer:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

 

In beide uitgaande bochten staat iemand aan de buitenzijde van de baan om de kussens terug te 
duwen na een val. Naast deze functie heeft deze persoon ook als taak om de aanwezigen te wijzen 
op de 1,5 meter handhaving.  
 

Blokkenleggers:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

 

We vragen iedere aanwezige om 1,5m afstand buiten het ijs te bewaren. Dus ook als je onder de 18 
jaar bent, moet je je daar aan houden. Het is voor de organisatie anders niet te handhaven.  
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Op het ijs mag je wel bij elkaar staan, om je werk te doen. Als dit kan, houd 
dan zoveel mogelijk afstand. Als je dit prettig vindt en het kan, dan kun je 
een mondkapje dragen op het ijs. Buiten het ijs is dat verplicht.  
  
Watergevers: 
Deze mensen geven in iedere heatwissel een gieter aan de blokkenleggers. 
 
Coördinator Blokkenleggers: 
Controleert de positie aan waar de blokken moeten komen en corrigeert eventueel het gebruik van 
het water. Als er geen specifiek persoon is aangewezen, moeten de blokkenleggers dit zelf doen.  
 

Bijlage 1: Plattegrond Thialf  
Bijlage 2: Informatie voor deelnemende teams  
  
  
Corona Coördinator IIC 
Evelien Hoogenberg 

06-13323680 
 
 
Projectleider Invitation Cup KNSB 
Sandra Vrakking 
06-23801385 
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