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COVID-19 protocol ijsbaan 

KV ATLAS 
 
Bestemd 
Voor alle schaatsers en begeleiders/ouders. 
 
N.B. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Voor kinderen die niet zonder begeleiding kunnen schaatsen dient de ouder/begeleider 
zowel zichzelf als het kind aan te melden. 
 
Locatie 
Ijsbaan KV ATLAS Zuidwateringstraat 5 Ritthem. Vanwege beperkte parkeermogelijkheden (20 plaatsen) gelieve zoveel mogelijk 
lopend of op de fiets te komen.  
 
Datum, tijden en toegang 
De dagen en tijden dat de schaatsbaan is geopend wordt bepaald door de ijsbaancommissie van de vereniging. Deze zullen dit 
communiceren via www.kvatlas.nl en sociale media (Facebook, Instagram etc.). Inschrijven op individuele basis kan via de app 
Teamy tot een maximum aantal van 85 personen, de link is beschikbaar op website en de sociale mediakanalen. Een 
ouder/begeleider van een kind die niet zonder begeleiding kan schaatsen dient zich in te schrijven via Teamy en het kind ter 
plekke in te schrijven. Toegang is alleen mogelijk op vertoon van je Teamy inschrijving op de betreffende bloktijd. Overdag zijn er 
bloktijden van 2 uur, vanaf 17:00 zijn er bloktijden van 1 uur. Vanwege de beschikbaarheid van vrijwilligers kan het voorkomen dat 
de baan op bepaalde bloktijden niet beschikbaar zal zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvatlas.nl/


 
 
 
 
Bloktijden: 
Blok 1: 09:00 – 11:00 Blok 5: 17:00 – 18:00 
Blok 2: 11:00 – 13:00 Blok 6: 18:15 – 19:15 
Blok 3: 13:00 – 15:00 Blok 7: 19:30 – 20:30 
Blok 4: 15:00 – 17:00 
 
De toegangsprijs is €2,- en kan alleen via pin worden voldaan (of 1 “Ritthem on ice” schaatsmunt die in het verleden zijn 
uitgegeven). 
 
Wanneer er geschaatst kan worden zal in ieder geval de avondklok gerespecteerd worden. In de praktijk betekent dit dat de baan 
uiterlijk om 20:30 uur dicht gaat en een ieder wordt daarna verzocht om direct naar huis te gaan.  
 
Maximaal aantal personen  
dat aanwezig mag zijn op de accommodatie van de vereniging: 
 
85 (40*75/35 conform richtlijnen KNSB https://storage.knsb.nl/2021/02/ceef0c46-infographic-natuurijs-word.pdf) Inschrijven op 
beschikbare bloktijden kan via Teamy tot het maximum aantal van 85 is bereikt. 
 
Algemene veiligheid  
 

1. Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk op de fiets te komen i.v.m. het beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto’s. 
2. Maximaal aantal auto’s 20 (8 parkeerplaatsen bij begin oprit, 12 plaatsen achter de kantine)  
3. De oprit van de weg tot aan het clubhuis moet altijd vrij blijven in geval van calamiteiten. 
4. EHBO: de aanwezige vrijwilligers zijn tevens aanspreekpunt voor EHBO, een EHBO koffer is aanwezig. 
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KV ATLAS veiligheid- en hygiëneregels 
 

1. Algemene RIVM veiligheid- en hygiëneregels regels 
● Blijf thuis en laat je testen, als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

(vanaf 38 C°).  
● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; Als iedereen 24 uur geen 

klachten heeft, mag je weer naar buiten.  
● Blijf thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus (COVID-19); Omdat je tot 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
● Schud geen handen.  
● Draag een mondkapje waar dat verplicht is 
● Ga 10 dagen in (thuis) quarantaine als je uit een land komt dat door BZ is aangemerkt met een negatief reisadvies t.a.v. 

Covid-19 virus (code oranje en rood); Ook als je geen klachten hebt. 
● Bij aanmelden zal een gezondheidscheck plaatsvinden. 

 
2. Regels t.a.v. de beperkingen van de ATLAS accommodatie  
● Ga op de accommodatie niet onnodig door elkaar lopen. Volg de looproutes 
● Kantine is gesloten, geen verkoop van eten en drinken 
● Kleedkamers zijn gesloten 
● Toiletten alleen te gebruiken in noodgevallen, ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet 
● Volg de looproutes en meld je aan bij de vrijwilligers (op het terras) voor aanmelden en afrekenen 
● Zorg dat je steeds de 1,5 meter afstand bewaart, geef elkaar ruimte en blijf niet langer zitten dan nodig is om schaatsen aan 

en uit te trekken. Zorg dat je al in schaatskleding naar de ijsbaan komt.  
● Blijf niet onnodig hangen op de accommodatie. 
● Leenschaatsen zijn beschikbaar, deze zijn te verkrijgen bij het aanmeldpunt 

 
 
 
 



 
 
 
Handhaving regels: 

● De ijsbaan commissie zorgt ervoor dat iedereen kennisneemt van de regels en dat deze worden nageleefd. 
● Indien iemand zich niet aan de regels houdt wordt hij/zij gewaarschuwd en kan in het uiterste geval worden weggestuurd. 
● Dit protocol is ook te lezen op de website www.kvatlas.nl, iedereen die zich via Teamy inschrijft wordt verzocht hier kennis 

van te nemen. 
 

 
K.V. ATLAS 

http://www.kvatlas.nl/


 


