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ACHTERGROND

- Op 12 en 13 december staan de Nederlandse Kampioenschappen Afstanden Shorttrack 
op het programma.

- Deze wedstrijd wordt door de KNSB en SCT georganiseerd, met TIG Sports als 
ondersteunde organisatie.

- Voor deze wedstrijd is geen vergunning vereist. De corona protocollen van Thialf die zijn 
afgestemd met de veiligheidsregio worden gevolgd. Voor deze wedstrijd worden de actuele
RIVM richtlijnen en het ISU protocol gevolgd.

- Alle aanwezigen hebben een functie te vervullen op de wedstrijd en worden 
geaccrediteerd. Publiek is niet toegestaan. Alle aanwezigen ontvangen de specifieke 
informatie en hebben de verplichting zich hiervan in kennis te stellen.

- De KNSB draagt zorg voor de communicatie omtrent de maatregelen en zal tevens 
zorgdragen voor het bijstellen van de maatregelen, als de omstandigheden daarom 
vragen.

- De in dit document genoemde maatregelen zullen worden verspreid naar alle 
betrokkenen. Voor de communicatie zal er gebruik worden gemaakt van de app “Sportity”. 



ALGEMENE MAATREGELEN 
- Er is een medisch-juridisch panel samengesteld, ter ondersteuning van het behandelen van 

Covid-19 gerelateerde zaken. 

Deze staat onder leiding van de Corona Manager, Wilf O'Reilly en het panel bestaat verder uit:

- Bondsartsen: Mirjam Steunebrink en Karin Top

- Juridisch adviseur: Martine Margadant

- Viroloog: Afke Brandenburg

Indien er binnen het medisch-juridisch panel geen uitsluitsel is, neemt de Corona Manager de 

stap naar de Technisch Directeur van de KNSB. Het panel is tijdens wedstrijden aanwezig dan 

wel oproepbaar.

- 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 SCT.

- De teamleaders meeting vindt digitaal plaats.

- Wanneer een geaccrediteerd persoon zich niet aan de maatregelen houdt, kan de KNSB, na 

een eerste waarschuwing beslissen dat hij/zij de accreditatie dient in te leveren. Het gaat hierbij 

om overtredingen op het gebied van gezondheidsmaatregelen en alle aanvullende maatregelen 

die in dit document gesteld zijn. 



ALGEMENE MAATREGELEN
• Was je handen

• Heb je klachten? Blijf thuis

• Geef geen handen, high fives, of knuffels

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, behalve bij de sportbeoefening op het ijs

• Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren handdoekjes

• Het dragen van een mondkapje is verplicht (een face shield is hierbij alleen 
niet afdoende), ook voor de blokkenleggers.

• Enige uitzondering hierop zijn de warming up en de mixed zone (op afstand en 
voorzien van spatscherm). De speakers zijn hierop uitgezonderd tijdens hun 
werk. Net als de starter op het moment dat hij op het startblok staat en de 
wedstrijd gaat starten. Voor de overige omstandigheden en aanwezigen geldt 
geen uitzondering. 

• De organisatie vraagt dringend alle geaccrediteerde 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. 

https://coronamelder.nl/


ROUTING THIALF 

Alle teamleden, officials, vrijwilligers en leveranciers die aanwezig zijn op de NK Afstanden, zijn verplicht om gebruik 

te maken van de ijshockey ingang aan de Oostzijde van Thialf. Pers heeft een aparte ingang.

- Ieder team ontvangt op de wedstrijddagen een tijdslot waarin ze kunnen arriveren. 

- Langebaan topsportrijders- en begeleiders zullen verplicht worden om op die dagen de ingang aan de Westzijde van 

Thialf te gebruiken (topsport ingang). De hoofdingang van Thialf blijft gesloten. 

- Voor de Thialf Academy en de overige gebruikers zullen Thialf en KNSB een plan opstellen m.b.t. routing. Dit zal 

uiterlijk vrijdag 11 december voor alle betrokken partijen duidelijk zijn.  

- De Westzijde van Thialf wordt tijdens de NK Afstanden niet benut (met uitzondering van de mixed zone), dit geldt 

ook voor de krachtruimte en de kleedkamers aan die zijde. NTS en het KNSB Talent Team gebruiken deze faciliteiten 

tijdens de wedstrijden niet. Zij verplaatsen zich na de trainingen van vrijdag 11 december naar het afgezette 

teamgedeelte op de omloop en gebruiken vanaf dat moment ook de ijshockeyingang. Op wedstrijddagen zijn er dus 

helemaal geen deelnemers van de NK Afstanden die binnenkomen via de Westzijde (topsport ingang) van Thialf. 

Sporters & coaches ruimte: 

Op de 1e etage wordt vanaf de verdieping tot helemaal in de omloop, ruimte gecreëerd voor de teams. Hier kunnen 

teamleden zich begeven. De doorgang naar de Westzijde wordt afgezet, waarmee een “bubbel” wordt gecreëerd aan 

de Oostzijde. Er is ruimte beschikbaar om je fiets te plaatsen. Er zijn geen fietsen beschikbaar vanuit het OC.  

Stretchen mag ook binnen. Inlopen mag alleen buiten, volgens het protocol van Thialf. Als rijders zich moeten 

omkleden voor hun rit, kan dat in de toegewezen kleedkamers op de begane grond aan de Oost zijde. Als rijders 

klaar zijn voor de dag dienen zij direct de ijsbaan te verlaten.

De toiletgroepen op de 1e etage worden exclusief gebruikt voor de rijders actief op de NK Afstanden.



TESTBELEID VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD

1. Ieder team mag uiterlijk dinsdag 8 december aangeven aan het OC wat de samenstelling 

van het team is en hoe dit is opgedeeld in compartimenten, cohort of subteams.  

2. Bij alle atleten en stafleden die deelnemen aan de NK Afstanden wordt op 

donderdagochtend 10 december tussen 8-11 uur een Covid-19 PCR test afgenomen in 

Thialf, waarvan de uitslag uiterlijk vrijdag 11 december voor 14 uur bekend is.

3. Indien een positief geval wordt geconstateerd bij een team/individu bij de test van 

donderdagochtend, vindt er direct overleg plaats met het medisch-juridisch panel. Zowel de 

positief geteste persoon als de rest van het (sub)team gaat direct in (tijdelijke) quarantaine 

zodat bron- en contactonderzoek kan plaatsvinden. Het medisch-juridisch panel weegt alle 

omstandigheden. 

4. Het medisch-juridisch panel bepaalt de vervolgstappen. De Corona Manager stemt de wijze 

van communicatie af met de Technisch Directeur. 

5. De groep OC-vrijwilligers-leveranciers-officials wordt de mogelijkheid geboden om 

voorafgaand aan de wedstrijd zelf een corona test in te regelen op kosten van de KNSB. De 

officials die in direct contact staan met atleten (heatbox stewards, scheidsrechters, 

chaperonnes en dopingcontroleurs) worden ook getest op donderdag 10 december. 

6. Vanaf de eerste wedstrijddag (12 december) wordt dagelijks een gezondheidscheck 

gedaan bij binnenkomst.

7. De deelnemers van de NK Afstanden mogen vanaf het moment van testen op 

donderdagochtend niet meer gezamenlijk trainen met rijders die niet getest zijn.



TESTBELEID BIJ HET ONTSTAAN VAN KLACHTEN
Bij het ontstaan van klachten bij (sub)teams:

Indien bij een teamlid Covid-19 gerelateerde klachten ontstaan vanaf het moment van de COVID-19 tets(zowel op aangeven van 

het teamlid zelf als bij constatering tijdens de gezondheidscheck), meldt de Corona Manager dit bij het medisch-juridisch panel.

Er wordt zowel een Covid-19 sneltest als een PCR test afgenomen. Als de geteste persoon klachten vertoont zoals koorts en/of 

hoesten en/of benauwdheid kan besloten worden, in overleg met het medisch-juridisch panel, om het gehele (sub)team in 

quarantaine te plaatsen (conform richtlijnen RIVM).

Indien de persoon negatief is bevonden op basis van de Covid-19 sneltest, vervallen alle opgelegde quarantainemaatregelen 

voor zowel de geteste persoon als het (sub)team. De uitslag van de PCR test zal echter, zodra deze bekend is, doorslaggevend 

zijn voor verder beleid, welke bepaald wordt door het medisch-juridisch panel.

Indien een positief geval wordt geconstateerd, vindt er direct overleg plaats met het medisch-juridisch panel. 

Zowel de positief geteste persoon als de rest van het op voorhand benoemde (sub)team kan gezegd worden direct in (tijdelijke)

quarantaine te gaan/blijven, op aangeven van het medisch-juridisch panel.

Het medisch-juridisch panel bepaalt de vervolgstappen voor zowel de positief geteste persoon als de rest van het team. 

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 zo snel mogelijk naar huis (na melding bij het OC) en, 

conform richtlijnen RIVM, zich melden bij de GGD voor een test. Indien deze positief is, wordt het medisch-juridisch panel 

geïnformeerd en zal bron- en contactonderzoek uitgevoerd worden.



ACCREDITATIEBELEID SPORTERS EN BEGELEIDING

• Het uitgangspunt voor het verkrijgen van een accreditatie is als volgt:

1. Negatief testresultaat van de Covid-19 PCR test gedaan op donderdag 10 
december.

2. Inleveren/invullen van de 5 daagse vragenlijst met goed gevolg. 

3. Dagelijkse gezondheidscheck

4. Dagelijkse temperatuurcheck

• Sporters en begeleiders ontvangen een vragenformulier waarin vanaf 5 dagen 
voorafgaand aan de 1e wedstrijddag de gezondheidssituatie in kaart wordt 
gebracht. Deze wordt bij het afhalen van de accreditatie ingeleverd.

• Dagelijks wordt bij het betreden van Thialf een gezondheidscheck afgenomen en 
wordt de temperatuur gemeten. Bij afwijkingen wordt het medisch-juridisch panel 
geconsulteerd.



ACCREDITATIEBELEID OVERIGE AANWEZIGEN

• Het uitgangspunt voor het verkrijgen van een accreditatie is als volgt:

• 1. Vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de wedstrijd zelf een Covid-
19 test in te regelen op kosten van de KNSB.

• 2. Officials die direct contact hebben met teams worden verplicht om een Covid-19 PCR test af 
te nemen op donderdagochtend in Thialf. Dit zijn de 2 heatbox stewards, scheidsrechters op het 
ijs, chaperonnes en dopingcontroleurs.

• 3. Inleveren 5 daagse vragenlijst met goed gevolg

• 4. Dagelijkse gezondheidscheck

• 5. Dagelijkse temperatuurcheck

• Alle aanwezigen ontvangen een vragenformulier waarin vanaf 5 dagen voorafgaand aan de 1e 
wedstrijddag de gezondheidssituatie in kaart wordt gebracht. Deze wordt bij het afhalen van de 
accreditatie ingeleverd.

• Dagelijks wordt bij het betreden van Thialf een gezondheidscheck gedaan en de temperatuur 
gemeten. Bij afwijkingen wordt het medisch-juridisch panel geconsulteerd.



VERBLIJF
Deelnemers en staf verblijven tijdens de wedstrijd in het hotel of 

thuis waarbij er absoluut geen nauw contact* met derden plaats 

mag vinden zoals beschreven in de meest actuele RIVM richtlijnen.

•De organisatie vraagt deelnemers en staf de algemeen geldende 

RIVM hygiëne richtlijnen, zowel thuis als in het hotel, te respecteren.  

Ten alle tijde houdt men tenminste 1,5 meter afstand en draagt men 

een mondkapje. Behalve wanneer hij/zij alleen op de (hotel)kamer is 

en tijdens eetmomenten.

•Wanneer er deelnemers en/of andere geaccrediteerden in een 

hotel verblijven, dient het hotel aan de geldende RIVM hygiëne 

richtlijnen te voldoen. 

•De organisatie adviseert om geen gebruik te maken van 

hotelfaciliteiten als zwembad etc.

* Nauw contact: Contact met iemand zonder effectieve 

beschermingsmaatregelen binnen 1,5 meter afstand en die geen 

huisgenoot is/was en contact dat meer dan 15 minuten duurde. 



CATERING

Sporters en begeleiders:

Tijdens de wedstrijddagen staat er water en fruit voor de atleten op de omloop. Er is geen lunch 

ingeregeld. 

OC-vrijwilligers-officials-leveranciers: 

In Thialf wordt gewerkt met lunchpakketten. Deze worden op een centraal punt verstrekt in een 

ruim tijdsblok. Daar wordt toezicht op gehouden. 

Pers:

Er wordt geen lunch aangeboden aan pers.

Voor de officials is een koffiehoek gecreëerd naast de baan, met 1,5 meter afstand. 

Voor vrijwilligers-OC en leveranciers is er aan de verre zijde van het middenterrein een plaats 

waar koffie genuttigd kan worden op 1,5 meter afstand.



PERS EN MEDIA

Ingang:

De ingang voor pers bevindt zich aan de zijkant (noordkant) van Thialf (ingang bevindt zich achter het 

toegangshek), alwaar zij een gezondheids- en temperatuurs check zullen ondergaan. Er wordt dus geen gebruik 

gemaakt van de hoofdingang of de ijshockeyingang.

Werkruimte schrijvende media:

Het perscentrum in de noord bocht zal worden gebruikt als werkruimte. 

Fotografen:

Er mogen maximaal 6 fotografen langs de baan plaats nemen op de daarvoor aangewezen plekken. Deze zijn 

gemarkeerd. Fotografen mogen onderling wisselen van deze plekken, maar niet ergens anders plaats nemen 

langs de baan dan op de aangegeven plaatsen.

Mixed zone: 

Er zal een mixed zone worden ingericht op de eerste etage aan de westzijde van Thialf, waarbij er spatschermen 

tussen de sporters en de reporters zijn geplaatst en er gebruik moet worden gemaakt van een lange 

interviewhengel.



PRIJSUITREIKING

Prijsuitreikingen moeten ook aan alle maatregelen kunnen voldoen als 

afstand houden etc.

Na afloop van de laatste wedstrijddag vindt de prijsuitreiking plaats op het 

podium op het middenterrein.

De medailles worden vooraf gepresenteerd bij het podium. De schaatser 

moet de medaille zelf van de paal afpakken en om zijn/haar nek hangen en 

dient ook zelf de bloemen van de paal af te pakken.

Een uitgebreid huldigingsprotocol wordt hiervoor verder uitgewerkt.



JURIDISCHE ASPECTEN

Men gaat bij het invullen van de RIVM vragenlijst Covid-19 screening en het betreden van de locatie akkoord met 

het volgende; 

•Bij de medical check, bij het betreden van de locatie gaat men akkoord met het feit dat bij de geringste twijfel 

een (onafhankelijke) arts geraadpleegd wordt.

•Met het invullen/beantwoorden van de RIVM vragenlijst, die men vooraf krijgt, verklaart men deze naar 

waarheid te hebben ingevuld. 

•NB: het niet naar waarheid invullen van deze vragenlijst, kan tot sancties leiden waaronder ook uitdrukkelijk: 

uitsluiting van deelname aan de NK Afstanden.

•Met het invullen van deze vragenlijst geeft de ondergetekende uitdrukkelijk toestemming voor het delen van 

(enkel) de Covid-19 gerelateerde persoonsgegevens met het panel dat een beslissing moet nemen over een 

eventuele uitsluiting van deelname aan de NK Afstanden.

Het medisch/juridisch panel zal zich laten leiden door voortschrijdend inzicht volgens de meest actuele Covid-19 

RIVM richtlijnen.









Looproute atleten vanuit de ingang



Looproute atleten begane grond



Looproute atleten 1e verdieping



Looproute pers vanuit de ingang



Looproute atleten 1e verdieping






