
  

 

Maatregelen corona Triavium – Verenigingen 
 
 
Samen zorgen we voor een sportief en veilig ijssportseizoen 
- Houd 1,5 meter afstand. Voor volwassenen (personen van 18 jaar en ouder) geldt dit ook op het 
   ijs. 
- Blijf thuis als jij verkoudheidsklachten of koorts hebt. 
- Zorg voor extra hygiëne, was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige 
  desinfectiepunten. 
- Gasten hebben vanaf 15 minuten voor aanvang van de gehuurde ijstijd toegang tot Triavium. Voor 
   ijshockeyspelers is dit 30 minuten. Het advies is om zo laat mogelijk naar de ijsbaan te komen. 
- Indien je wilt warmlopen of oefeningen wilt doen voor het schaatsen dient dit vooraf aan de 
   training buiten te gebeuren. 
- Ga na het sporten direct naar huis, zodat de verblijfsduur zo kort mogelijk is. 
- Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met corona 
  zijn opgesteld. 
 
 
Wedstrijden 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. 
 
 
Trainingen 
Bij individuele sporten zijn trainingen voor volwassenen alleen toegestaan voor maximaal 30 
personen op 1,5 meter op de ringbaan en voor maximaal 30 personen op 1,5 meter op de 
ijshockeybaan. Een groep individuele sporters mag bestaan uit maximaal 4 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
Bij teamsporten zijn trainingen voor volwassenen alleen toegestaan voor maximaal 30 personen 
op 1,5 meter afstand als het team opgesplitst wordt in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 
meter afstand. Hierbij is samenspel tussen personen niet toegestaan. Ook dient er een duidelijke 
afbakening van de verschillende groepen te zijn. De groepen mogen niet mengen. 

Trainingen voor jeugd tot en met 17 jaar blijft toegestaan. Zonder beperkingen. 
 
 
Mondkapjes 
De medewerkers van Triavium dragen mondkapjes (m.u.v. de receptiemedewerkers). Dit voor onze 
veiligheid, maar ook voor die van onze gasten. Aangezien we alleen samen corona onder controle 
krijgen verzoeken wij onze gasten dringend om in Triavium mondkapjes te dragen.  
 
 



  

 

 

Looproute 
De plekken waar je de ringbaan op gaat en weer verlaat is gewijzigd. De aangepaste looproute van 
en naar de ringbaan is duidelijk aangegeven. Op andere plekken in het pand gelden geen 
verplichte looproutes. Gasten dienen zoveel als mogelijk rechts aan te houden en dienen te allen 
tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 
 
Kleedkamers en douches 
Kleedkamers en douchen zijn gesloten en mogen niet gebruikt worden. 
 
 
Toegang tot ringbaan 
Het betreden van de ringbaan gaat alleen via een hek op de funbaan aan de spoorzijde van het 
gebouw. De inrijdbaan kan hierdoor niet worden gebruikt. Let goed op bij het invoegen op de 
baan. Tijdens verenigingsuren is het alleen mogelijk om de ringbaan te verlaten via de oude 
opgang. Aan het eind van het schaatsblok wordt de grote poort naar de funbaan open gemaakt. 
 
 
Toegang tot ijshockeybaan 
Sporters mogen de ijshockeybaan pas betreden als de ijshockeybaan verlaten is door eerdere 
sporters. Bij het verlaten en het betreden van de ijshockeybaan dienen volwassen sporters te allen 
tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden.   
 
 
Toeschouwers bij trainingen 
Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen. Dit geldt ook voor ouders die naar 
trainingen van hun kinderen komen kijken. Het is echter voor verenigingen toegestaan om de 
begeleiding van het jeugdteam met enkele personen uit te breiden. Deze personen hebben 
toegang tot Triavium om mee te helpen met de voorbereidingen op de trainingen. Als de 
trainingen zijn gestart en de voorbereidingen daarmee afgerond zijn, dienen deze personen het 
Triavium weer te verlaten. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de sportbeoefening zoveel 
mogelijk door kan gaan en we het bij elkaar brengen van grote groepen mensen zoveel als mogelijk 
voorkomen.  
 
 
Registratie 
Verenigingen zijn zelf verplicht om alle bezoekers, buiten de leden om, bij elk bezoek te registreren. 
Deze registratie dient 2 weken bewaard te worden. 
 
 



  

 

 

 
Horeca 
De horeca is gesloten. 
 
Veilige sportomgeving: 
Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige 
sportomgeving te creëren.  
De regels kunnen gewijzigd worden op basis van de coronamaatregelen door het Rijk, RIVM of 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 


