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Beste vrijwilligers, OC lid of leverancier, 
 
Hierbij zenden wij je de uitbreide briefing die je doorgelezen moet hebben voordat je aanwezig bent 
bij de IIC op 4-6 december. 
Iedere vrijwilligers, leverancier, OC lid en overige aanwezige moet zich houden aan onderstaande 
maatregelen. 
 
Voor de vrijwilligers in functie is daarnaast nog een korte uitleg per functie toegevoegd. Deze 
functies worden besproken in de vrijwilligers meeting van 1 december 2020 om 19.30 uur (digitaal). 
We raden je aan daaraan deel te nemen (link is inmiddels gedeeld en kan opgevraagd via 
s.vrakking@knsb.nl). 
 
Alle Corona- en wedstrijdinformatie is terug te vinden op de Sportity app: 
 
De Sportity app is te downloaden via de app store op je mobiele telefoon. Na het downloaden krijg je 

de optie om een kanaal toe te voegen. Selecteer de IIC en voer het volgende password in: 

 

SHORTTRACK2020 

 

Zet meldingen en notificaties aan, om toegevoegde berichtgeving te ontvangen. 
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1. 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 en 
starters wordt toegestaan tijdens hun werk de mondkapjes af te doen. Alleen het dragen van een 
face shield is niet voldoende. 
• De organisatie vraagt dringend alle aanwezigen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 dagen 
voorafgaand aan de wedstrijd, de coronamelder.nl app te downloaden, deze app waarschuwt als 
gebruikers mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. 
https://coronamelder.nl. 

 
2. Testbeleid: 

 
Voor een aantal vrijwillige functies is het verplicht om een PCR test af te laten nemen. Dit betreft de 
heatbox steward, assistent heatbox, alle scheidsrechters die op het ijs komen. De test is op kosten 
van de KNSB. Je kunt dit inregelen 

- Door deel te nemen aan de testen die 2 december tussen 8-11 uur uitgevoerd worden op 
Thialf (graag uiterlijk zondagavond 29 november aanmelden bij 
wedstrijdorganisatie@knsb.nl met naam, geboortedatum, BSN nummer en gewenst tijdstip), 
Kom een paar minuten voor het afgesproken tijdstip naar de locatie. In Thialf ga je via de 
ijshockeyingang naar binnen, je doet bij de registratiebalie in de gang de gezondheidscheck. 
Het testen vindt plaats op de 1e verdieping in de Elfstedenlounge. Neem een ID bewijs mee. 
Ga na het testen direct naar huis. 

- Door een PCR test in te laten plannen op woensdag 2 december op 1 van de andere locaties 
van Eurofins (Leiden, Broek op Langedijk, Deventer). Graag uiterlijk zondagavond 29 
november aanmelden bij wedstrijdorganisatie@knsb.nl met naam, geboortedatum, BSN 
nummer en gewenst tijdstip), 

- Door zelf een commerciële PCR test in te regelen en dat resultaat uiterlijk donderdag 3 
december 2020 12.00 uur te mailen aan wedstrijdorganisatie@knsb.nl 
 

De KNSB wil het tevens alle vrijwilligers, OC leden en leveranciers mogelijk maken om een test te 
doen voorafgaand aan de IIC, op kosten van de KNSB. 
Dit kan door: 

- deel te nemen aan de testen die 2 december tussen 8-11 uur uitgevoerd worden op Thialf 
(graag uiterlijk zondagavond 29 november aanmelden bij wedstrijdorganisatie@knsb.nl met 
naam, geboortedatum, BSN nummer en gewenst tijdstip). Kom een paar minuten voor het 
afgesproken tijdstip naar de locatie. In Thialf ga je via de ijshockeyingang naar binnen, je doet 
bij de registratiebalie in de gang de gezondheidscheck. Het testen vindt plaats op de 1e 
verdieping in de Elfstedenlounge. Neem een ID bewijs mee. Ga na het testen direct naar huis. 
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- Door een PCR test in te laten plannen op woensdag 2 december in te 
plannen op 1 van de andere locaties van Eurofins (Leiden, Broek op 
Langedijk, Deventer) (graag uiterlijk zondagavond 29 november 
aanmelden bij wedstrijdorganisatie@knsb.nl met naam, 
geboortedatum, BSN nummer en gewenst tijdstip). 

- Door zelf een sneltest te laten afnemen. Deze kun je zelf inplannen bij een sneltest straat 
(deze commerciële straten worden nu op verschillende plekken ingesteld). Meld via 
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 voor deze groep is niet verplicht. 
 
Het is belangrijk bij het afnemen van de PCR test dat er een half uur voor de test geen chocolade, 
sportdrank, mentholkauwgom en/of mondspoelmiddel genuttigd/gebruikt mag worden. Dit 
vertraagt de testuitslag. 
 

3. Gezondheidsklachten op de wedstrijddagen  

Bij het ontstaan van klachten bij OC-vrijwilligers-leveranciers-officials-pers: 

- Personen met klachten worden verzocht niet naar Thialf te komen (zij komen dan ook niet 
door de dagelijkse gezondheidscheck). 

- Indien klachten zich ontwikkelen gedurende de dag, moet deze persoon naar huis en, 
conform richtlijnen RIVM, zich melden bij de GGD voor een test. Indien deze positief is, 
wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd en het medisch panel geïnformeerd. 

Op de wedstrijddagen is een Corona Manager aanwezig in de persoon van Wilf O’Reilly. 
 
Er is ook een Corona Coördinator die toezicht houdt op de handhaving ter plaatse. Dit is Evelien 
Hoogenberg van Shorttrack Club Thialf. 
 

4. Aankomst bij Thialf en accreditatiebeleid: 
 

Wanneer je bij Thialf aankomt, neem je de (ijshockey)ingang naast de hoofdingang (volg de borden 
‘Shorttrack’).  
Om een accreditatie te ontvangen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
 

1. Voor de heatbox steward, assistent heatbox en alle scheidsrechters die op het ijs komen, is een 
negatief PCR resultaat verplicht. 

2. Inleveren 5 daagse vragenlijst met goed gevolg: 
Alle aanwezigen ontvangen een digitaal  een vragenformulier waarin 5 dagen voorafgaand aan de 1e 
wedstrijddag de gezondheidssituatie in kaart wordt gebracht. Dit formulier moet bij de 1e 
aanwezigheid ingeleverd worden 
 
3.Gezondheidscheck 
https://webshop.thialf.nl/HealthCheck/index.php?taal=NL.  
Deze online check kun je vanaf 24 uur voor aankomst al doen.   
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4. Temperatuurcheck 
Als je temperatuur (na dubbelcheck) 38 ℃ of hoger is, mag je Thialf niet 
in. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.  Het uitgangspunt voor het 
verkrijgen van een accreditatie is als volgt: 
 
Iedere dag wordt er een gezondheidscheck afgenomen en temperatuur gemeten. Bij afwijkingen 
wordt het medisch panel geconsulteerd. 
  

5. Lunch/Catering  
Eet en drink zoveel mogelijk op je werkplek als dat mogelijk is.  
Op het middenterrein is naast de baan een koffieplek gemaakt voor de wedstrijdofficials. Voor de 
vrijwilligers, blokkenleggers en leveranciers is er gelegenheid om achter op 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 zal water en fruit voorradig zijn. 
  
Er is een aparte ruimte op de 1e etage aan de Oostkant voor wedstrijdofficials, vrijwilligers, OC en 
leveranciers 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. 
Het staat je vrij om de lunch elders te nuttigen uiteraard, mits er voldoende afstand bewaard wordt. 
Afhankelijk van de lengte van het programma zal er in de middag nog fris worden geserveerd en een 
snack.  
 
 

Briefing diverse vrijwilligersfuncties  
  

Trainingsdagen: 
Begeleiding testen: (KNSB) 
Er is 1 persoon van de KNSB aanwezig om bij de registratiebalie in de ijshockeyingang de 
gezondheidscheck af te nemen. 
Er is 1 persoon van de KNSB aanwezig bij het testen zelf. 
 
Chaperonnes trainingen (TIG Sports) 
Teams melden zich bij de ijshockeyingang. Daar worden de namen gecontroleerd en nemen ze de 
gezondheidscheck af. Vanaf dat moment krijgen ze een chaperonne mee. Die blijft bij het team 
totdat zij Thialf hebben verlaten. Er wordt gehandhaafd op de 1,5 meter en op toegezien dat zij in 
het IIC gedeelte van Thialf blijven. Teams mogen zich alleen begeven in de lijn ijshockeyingang-
kleedkamer-tunnel-middenterrein. Tegenover de tunnel zijn 2 toiletten afgezet met bordjes IIC. Die 
toiletten dient de chaperonne na vertrek van het team schoon te maken. 
De chaperonne gaat met 1 staflid van het team een rondje lopen op de 1e etage, om te laten zien 
waar de team area is.  
De begeleiding geldt voor alle teams, dus ook NTS en KTT. 
 
 
 
 
 

mailto:info@knsb.nl


 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

Wedstrijddagen: 
Inschrijfbalie:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 09.45 uur, starttijd zondag 08.45 uur 

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

• Deelnemende teams  
• Vrijwilligers  
• Officials  
• Pers  
• Leveranciers (EHBO, Fotofinish, etc.) 
• Overige aanwezigen (MT en medisch panel) 
 

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- uitgaande van starttijd 12.00 uur 

Belgium     10.15 hrs 

France      10.30 hrs 

The Netherlands + Latvia + Israel+2 BEL  10.45 hrs 

 

Sunday – uitgaande van starttijd 11.00 uur 

Belgium     09.15 hrs 

France      09.30 hrs 

The Netherlands + Latvia + Israel+2 BEL  09.45 hrs 
 

De teams moeten voldoen aan een aantal eisen voordat ze een accreditatie ontvangen: 
 

1. Bewijs van aanlevering negatieve PCR COVID-19 test niet ouder dan 48 uur 
 

2. Negatief testresultaat op woensdag 2 december 
Punt 1 en 2 worden door de KNSB gecontroleerd. 

 
3. Inleveren 5 daagse vragenlijst met goed gevolg 
Alle teamleden ontvangen een digitale link naar een vragenformulier waarin 5 dagen 
voorafgaand aan de 1e wedstrijddag de gezondheidssituatie in kaart wordt gebracht. Dit 
formulier moet bij de 1e aanwezigheid ingeleverd worden 

 
4. Gezondheidscheck 
De link https://webshop.thialf.nl/HealthCheck/index.php?taal=NL is verzonden naar alle 
deelnemende landen en er moet een “groen” scherm getoond kunnen worden. 

 
5. Temperatuurcheck 
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  
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hoger is, mag deze persoon Thialf niet in en bel je de Corona Manager 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).   
  
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 
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. 
  
Persbegeleiding:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 11.30 uur, starttijd zondag 10.30 uur 
Naast de per coördinator van de KNSB zorg je dat alles ingeregeld is in het perscentrum. 
Voor de fotografen die telkens van het perscentrum naar het middenterrein lopen, verzorg jij de 
begeleiding. Op het middenterrein staan de fotografen aan dezelfde zijde als de coaches en het is 
belangrijk om deze twee groepen gescheiden te houden. Ook help je de per coördinator in het 
samenbrengen van de atleten en de pers in de mixed zone. De mixed zone bevindt zich aan de 
Westzijde van Thialf (staat op een andere plek in de plattegrond). De per coördinator zal je deze 
wijzen.  
 
Toezichthouders kleedkamers begane grond en omloop 1e etage:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 10.00 uur, starttijd zondag 09.00 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 Manager ingeschakeld worden en zullen er maatregelen tegen die persoon volgen.  
 
De toezichthouder 1e etage neemt ook de lunchvouchers in van teams. 
  
Controlepost middenterrein:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 11.45 uur, starttijd zondag 10.45 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 11.45 uur, starttijd zondag 10.45 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 
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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.  
  
Toezichthouder heatbox:  
Starttijd vrijdag en zaterdag 11.45 uur, starttijd zondag 10.45 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.  
 
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: 
Starttijd vrijdag en zaterdag 12.00 uur, starttijd zondag 11.00 uur 

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. Deze taak ligt bij de meest ervaren blokjeslegger  
 

Bijlage 1: Plattegrond Thialf  
  
Corona Manager: 
Wilf O’Reilly 
06-11886050 
 

Corona Coördinator SCT/Aanspreekpunt vrijwilligers 
Evelien Hoogenberg 

06-13323680 
 
Projectleider KNSB /Aanspreekpunten officials en leveranciers 
Sandra Vrakking 
06-23801385 
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