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Algemeen 

- Aanwijzingen van de aangewezen corona-coördinator dienen altijd te worden opgevolgd. 

- Iedere aanwezige is zelf verantwoordelijk voor het kennen van en juist uitvoeren van de regels in dit 

protocol. 

- Altijd gelden de algemene uitgangspunten: 

* Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en koorts 

* Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts heeft (of corona) 

* Houdt 1,5 m afstand 

* Hoest en nies in de elleboog en zeker niet op de grond/het ijs 

* Was vaak en goed de handen 

- Uitgangspunten voor dit protocol zijn de algemene regels die gesteld worden door het kabinet en 

het RIVM, het sportprotocol van NOC*NSF en de protocollen van de KNSB. 

- Regels in dit protocol kunnen altijd worden gewijzigd, wanneer gestelde regels of protocollen 

veranderen. Dit is aan de wedstrijdorganisatie en/of de directie van het Triavium. 

- Mocht een wedstrijd vanwege veranderende omstandigheden rondom het coronavirus niet door 

kunnen gaan, dan krijgen de aangemelde rijders hun inschrijfgeld terug. Voor houders van een 

wedstrijdkaart geldt dat zij nooit geld terug krijgen, tenzij (een deel van) het wedstrijdseizoen in zijn 

geheel wordt geannuleerd. 

- Wanneer rijders om gezondheidsredenen of andere omstandigheden niet mee kunnen doen aan de 

wedstrijd en zich tijdig afmelden, krijgen zij hun inschrijfgeld terug. Rijders die zich niet afmelden, 

krijgen geen inschrijfgeld terug. 

 

Toegang tot het Triavium 

- Rijders komen zoveel mogelijk zelfstandig en alleen naar het Triavium. Wanneer dit niet mogelijk is, 

is één (1) ouder per gezin toegestaan. 

- Per vereniging is één (1) coach/trainer toegestaan. 

- Aangemelde rijders tekenen bij binnenkomst de presentielijst. 

- Ouders en trainers zijn verplicht zich te registreren bij binnenkomst: naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. Deze gegevens worden gedurende vier weken bewaard vanwege mogelijk bron- en 

contactonderzoek en daarna vernietigd. 

- Rijders die klaar zijn met hun wedstrijd gaan zo spoedig mogelijk naar huis, ze blijven niet kijken of 

aanmoedigen. 

 



Omkleden en toegang tot het ijs 

- Rijders komen geheel omgekleed naar de ijsbaan. 

- Rijders gaan via de trap naar de Funbaan (aangegeven looproute Triavium), waar gelegenheid is om 

de schaatsen aan te trekken. Per rijder is één (1) stoel beschikbaar. Deze staan op 1,5 m van elkaar 

opgesteld en dienen op hun plek te blijven staan. 

- Rijders jonger dan 18 jaar kunnen gebruik maken van de aanwezige banken. Ouders die hun 

kinderen assisteren, dienen wel 1,5 m afstand te houden van andere ouders/rijders. 

- Rijders verlaten de Funbaan na hun wedstrijd aan de kant van de ijshockeybaan (aangegeven 

looproute Triavium) via de ‘Kluunbaan’. 

- Rijders gaan het ijs op via het hek aan het einde van de Noordbocht, opgaan kruising (zie 

aangegeven route Triavium). Rijders verlaten het ijs via de poort bij de start van de 300m, einde 

finishzijde (zie aangegeven route Triavium). Dit geldt tijdens het inrijden en gedurende de wedstrijd. 

 

Warming- up en cooling down 

- De warming- up en cooling down wordt buiten gedaan, in het gebouw van het Triavium is hiervoor 

geen gelegenheid. 

- Inrijden voorafgaand aan de wedstrijd is mogelijk op de gehele baan tussen ongeveer 18.10 en 

18.30 uur. 

- Tijdens het inrijden gelden de internationale trainingsregels: rechtop rijden in de inrijbaan en hoe 

sneller wordt gereden, hoe verder naar buiten op de baan. Proefstarts worden gedaan in het midden 

van het rechte stuk, zo ver mogelijk naar de buitenkant van de baan. 

- Inrijden tijdens de wedstrijd is zeer beperkt mogelijk: 2 ronden inrijden en 2 ronden uitrijden. Dit in 

verband met het bewaren van afstand tot de juryleden die deels aan de binnenzijde van de baan 

staan opgesteld. 

- Rijders zorgen er voor dat zij klaar zijn om te starten wanneer zij het ijs betreden voor hun rit (extra 

kleding is al uit). 

 

Overige aanwijzingen voor rijders en ouders 

- Alle rijders zorgen voor hun eigen wedstrijdbandjes en andere materialen. 

- Aanmoedigen van rijders is niet toegestaan. 

- Ouders blijven wachten bij de tas van hun kind(eren), om afstand te bewaren tot de overige rijders, 

ouders, trainers en juryleden. 

- Bij vragen kunnen ouders of rijders contact zoeken met een jurylid (of trainer). Hierbij dienen zij 

1,5 m afstand te houden. 

- Ouders mogen niet naar de buitenkant van de baan. 

 



Aanwijzingen voor trainers 

- Trainers hebben recht op één (1) stoel in de omkleedruimte op de Funbaan. 

- Trainers houden bij contact met de overige aanwezigen 1,5 m afstand. 

- Trainers mogen niet op het ijs (er is geen separate opgang tot het ijs mogelijk voor trainers). Zij 

mogen wel aan de buitenkant van de baan op de kruising aanwezig zijn. Daarbij geldt uiteraard dat zij 

10 m afstand houden tot de start en 1,5 m afstand houden tot andere trainers. 

- Trainers mogen niet verbaal coachen of aanmoedigen. 

- Startlijsten zijn beschikbaar op de tafel in het halletje naar de jurytoren. 

 

Juryleden 

- Juryleden zorgen er voor dat zij bij binnenkomst de jurylijst tekenen. Daarna melden zij zich bij de 

jurycoördinator om eventueel benodigde spullen in ontvangst te nemen. 

- Juryleden houden 1,5 m afstand tot elkaar en de andere aanwezigen. 

- Er is geen gezamenlijke jurybijeenkomst. 

- In de jurytoren komen alleen de juryleden die daar een functie hebben. 

- De handtijdjury splitst zich op in 2 teams: rood- wit staat aan de buitenzijde van de baan, geel- 

blauw aan de binnenzijde. 

- De commissaris van vertrek houdt zoveel mogelijk afstand van de rijders die van start gaan. 

- Wanneer overige juryleden contact hebben met een rijder of trainer, houden zij 1,5 m afstand. 

- De scheidsrechter heeft het recht om bij het niet naleven van de opgestelde regels de wedstrijd stil 

te leggen, dit in overleg met de corona-coördinator. 

 

Nog vragen? 

Neem contact op met de wedstrijdorganisatie van de BGP: 

Suzan van den Belt (nationaal scheidsrechter) 

Ernst Ullersma (bestuurslid BGP, coördinator langebaan wedstrijden, coördinator corona protocol) 

E-mail: inschrijven.bgp@gmail.com 
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