
Corona Protocol Jollyicesports vanaf 14 oktober 

1. Algemeen  

Het schaatsseizoen 2020-2021 is weer van start gegaan. In verband met het COVID- 19 virus is het 
noodzakelijk om regels in acht te nemen.  

In dit protocol volgt Jollyicesports de richtlijnen van het RIVM, NOC NSF, KNSB en Optisport. 
Overheidsbeleid is leidend, dit geldt voor elke niveau (landelijk tot en met lokaal (veiligheidsregio), 
de daaruit vertaalde specifieke maatregelen/adviezen van de sport zijn niet strenger dan de 
overheid aangeeft. Dringende adviezen vanuit de overheid worden zo veel als mogelijk opgevolgd en 
dienen als uitgangspunt/adviezen voor beleid.  

Voor iedereen die naar de ijsbaan in Breda komt, gelden afspraken die door middel van posters, 
routepijlen, medewerkers en vrijwilligers kenbaar worden gemaakt en opgevolgd moeten te 
worden.  

Kom alleen naar de ijsbaan, voorzover dat mogelijk is. Kinderen onder de 12 jaar die niet alleen hun 
schaatsen kunnen aan/uitdoen, mogen door 1 ouder/verzorger begeleid worden, deze 
ouder/verzorger moet daarna direct de accommodatie verlaten.  Toeschouwers (dus geen actieve 
sporters) mogen helaas niet in de accomdatie bijven op dit moment. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• Vermijd fysiek contact en schud dus geen handen; 
• Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook 

milde!) symptomen hebt:   
o Koorts (38C) en/of benauwdheid  
o  Langdurige vermoeidheid  
o  Positief getest op COVID-19  
o Neusverkoudheid en/of hoesten   

• Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) minimaal 7 
dagen thuis na de uitslag van de test; 

• Blijf zolang je in thuisisolatie bent tuis, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen., 
zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar 
sporten en bewegen; 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Zorg, indien noodzakelijk, zelf voor beschermingsmiddelen (mondkapje en/of handgel).  
• Wees verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van een ander.  

 

Het betreden van de ijsbaan is op eigen risico. Jollyicesports is niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade, die zou kunnen voortvloeien uit het betreden van de ijsbaan.  

Dit protocol wordt voortdurend gecontroleerd en zo nodig aangepast aan de geldende maatregelen.  

 

 

 

 

 



2. Corona maatregelen Jolly Ice Sports 
Om veilig te kunnen sporten gelden de regels beschreven in het protocol van Optisport 
Kunstijsbaan Breda en de richtlijnen verantwoord sporten van het NOC/NSF en de KNSB. 
Een link naar deze protocollen is te vinden op onze site. 
Wij vragen jullie aandacht voor volgende richtlijnen: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen; 
• Blijf thuis wanneer er iemand in je huishouden klachten heeft of positief getest is; 
• Bij het ontstaan van klachten tijdens aanwezigheid accommodatie gelieve direct 

naar huis te gaan; 
• Vermijd drukte; 
• Was je handen met water en zeep, ook voor en na het bezoek aan de locatie. Er 

zullen op locatie voldoende punten met desinfectiemiddel beschikbaar zijn; 
• Gelieve na de les de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten. Er krijgen vanwege 

deze maatregel dus geen ouder/verzorger meer toegang tot de accommodatie. 
Uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die niet alleen hun schaatsen kunnen 
aan/uitdoen, deze mogen door 1 ouder/verzorger begeleid worden, deze 
ouder/verzorger moet daarna direct de accommodatie verlaten. 

• Per 14 oktober is de maximale groepsgrootte 30 personen wanneer er leden van 18 
of ouder  zijn. Wanneer er enkel leden onder 18 zijn is er geen maximale 
groepsgrootte. Wij zullen er op toezien dat hierin voldaan wordt en waar nodig de 
groepen hier op aanpassen.   
De groepen van 18 en ouder zullen in groepjes van max 4 worden ingedeeld 
worden, dit is dan hun sportbubbel, zij trainen samen maar ook zij moeten onderling 
afstand houden. De coaches zullen alle groepjes dan apart instructie geven. 

• De ruimtes waar schaatsen kunnen aan- en uitgedaan worden zullen duidelijk 
gemarkeerd worden; 

• Volg de aangegeven looproutes; 
• Houd 1,5 meter afstand: 

o Voor en na het sporten en voor ouders/verzorgers 
§ kinderen jonger dan 12 moeten onderling geen afstand houden en 

ook niet tot andere leeftijdsgroepen 
§ kinderen van 13 t/m 17 moeten onderling geen afstand houden, wel 

tot personen vanaf 18 .  
§ vanaf 18 moet je afstand houden tot iedereen vanaf 13 met 

uitzondering personen uit je eigen huishouden.  
o Tijdens het beoefenen van sport moet de 1,5 meter in acht genomen worden 

voor iedereen boven 18. Let op dat bij het op- en afstappen van de baan ook 
de 1,5 meter afstand wordt aangehouden 

• Volg de instructies van de corona-coördinatoren van Jolly Ice Sports of Optisport.  
• Het protocol van Optisport adviseert het dragen van een mondkapje, wij willen jullie 

vragen dit op te volgen. Tijdens de training hoeft het niet maar het mag wel 
• Jolly Ice Sports zal de aanwezigheidsgegevens bewaren tot 4 weken na bezoek ivm 

eventueel contactonderzoek. 
• Voor Jolly Ice Sports zijn volgende corona-coördinatoren aangesteld: 

o Jolanda Franken 
o Thomas Kennes 
o Leen Wisse 

 



3. Regels ijsbaan Breda  

2.1 Algemeen  

• Blijf thuis als je één van de klachten hebt zoals vermeld op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
• Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent 
• Reserveren is niet nodig, wel kan het langer duren voordat je naar binnen kan (1,5 meter handhaving) 
• Trek thuis je schaatskleding aan  
• Douches op de locatie zijn niet geopend, we verzoeken je daarom thuis te douchen 10 minuten voor 

aanvang mag je naar binnen 
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
• Houd 1,5 meter afstand  
• Volg de verplichte looproute 
• Mondkapjes bij de opstap- en omkleedplekken zijn niet verplicht, het wordt wel aangeraden (zowel 

bij de 400 meter als bij de 30x60 baan) 
• Mondkapjes zijn niet verplicht op het ijs 
• Stop tijdig voor de dweil zodat er spreiding is bij het verlaten van het ijs 
• Betaal contactloos met pin of mobiel 
• Ruim na afloop je eigen afval op 
• Volg instructies op van onze medewerkers  

 

3. Route op de ijsbaan  

Op de onderstaande globale plattegrond zijn de hoofdroutes die gelden op de ijsbaan weergegeven. De routes 
zijn op de ijsbaan ook met peilen en borden aangegeven.  

 
 


