
 

Coronaprotocol STW-jeugduur N54 zaterdag (18:45-19:45 uur) 
 
De organisatie rondom het jeugdschaatsen N54 is dit jaar iets anders dan we gewend zijn door 
Corona maatregelen.  Zie ook het document  “Corona maatregelen Triavium verenigingen.pdf “ 
 
Voor N54 gelden daarnaast enkele specifieke afspraken: 

• Er zijn geen ouders/chauffeurs als toeschouwer bij de training toegestaan. Als de ouders van 
te voren door de vervoerscoördinator aangemeld worden (namen) bij Triavium mogen ze  
wel mee naar binnen om te helpen met schaatsen aandoen en maar daarna moeten ze 
Triavium weer verlaten. 

• (hulp-) trainers en functionarissen bij wedstrijden hebben uiteraard wel toegang. 

• Start- en eindtijden van de trainingen blijven ongewijzigd (18:45-19:45 uur) 

• Warming-up kan dit seizoen niet binnen in het gebouw.  
o De trainers zullen dan de gezamenlijke warming-up buiten gaan organiseren 

• Omkleden en tassen op de funbaan, daar staan stoelen opgesteld op 1,5m afstand (zie ook 
eerdere informatie daarover) 

o De STW-ers nemen de plaatsen in zoveel mogelijk aan de  achterzijde (spoorzijde) 
van de funbaan 

o SCOSS rijders van het ijs uur ervoor nemen zoveel mogelijk de plaatsen in aan het 
begin (wegzijde) van funbaan  

o Op deze wijze lopen we elkaar niet in de weg tijdens de wisseling van de uren 

• 5 min voor de start van de training (18:40) zullen we de poort opendoen om het ijs op te 
gaan (spoorzijde) 

o Dit wordt geregeld door een van de (hulp)trainers 

• Zodra iedereen het ijs op is, uiterlijk 18.50 zal de poort worden dichtgedaan (door een van de 
(hulp)trainers,  

o dit om gevaarlijke situaties op het ijs te voorkomen en er niemand onverwacht het ijs 
op kan komen 

o indien tijdens het ijsuur het echt noodzakelijk is, kan het ijs verlaten worden via de 
oorspronkelijke opgang 

• Training als gebruikelijk in groepen 

• Bij het einde van het STW ijsuur, wordt  de poort aan de wegzijde geopend zodat iedereen 
het ijs af kan 

o Dit wordt geregeld door een van de (hulp)trainers 
o Dit is de poort aan de wegzijde/zijde oorspronkelijke opgang 
o Zodra iedereen van het ijs af is, wordt de poort weer gesloten 

• Het ijs uur ervoor schaatst SCOSS zoals gebruikelijk tot 18,45 uur 
o Terwijl STW -ers het ijs opgaan (vanaf 18.40, spoorzijde) zullen de SCOSS rijders van 

het ijs afgaan en dus via de poort aan de wegzijde op de funbaan komen. 
o SCOSS zorgt zelf voor het openen/sluiten van de poort (wegzijde) aan einde van hun 

ijsuur tot 18.45 uur 

• De looproute naar de uitgang/buiten is aan de spoorzijde vlak voor het ijs naar beneden, 
waar je dan terecht komt in de ijshockey hal. 

 
Veel schaatsplezier! 
 


