
INFORMATIE SCHAATSTRAINING BREDA  

We hebben dit weekend nieuwe informatie gekregen vanuit de baancommissie Breda. De 
schaatsers van Breda worden gevraagd de WhatsApp groep in de gaten te houden voor 
plaatsing op de dins– en zaterdagen. Vanaf 5 januari 2021 is er een nieuw rooster, onder-
aan bijgevoegd. Hieronder staat het gekopieerde stuk van de baancommissie. Let alsje-
blieft goed op de vernieuwde maatregelen om de baan open te kunnen houden! 
 
 
Beste verenigingen, 
 
We hebben een fantastisch kerstcadeau gehad van de gemeente, na heel veel lobby 
werk. Fantastisch, maar er zal wel zeer streng op ons worden gelet door de handhaving 
en de gemeente, daarom staan hieronder ook een fiks aantal behoorlijk zware maatrege-
len genoemd, zorg alsjeblieft dat de leden op de hoogte zijn en ze zich houden aan de 
regels die tenminste gelden t/m 18 januari 2021. Gaat dat niet, dan kan het zomaar snel 
afgelopen zijn met ons zojuist gekregen cadeau. 
 
Vanaf maandag 21 december 2020 kunnen we weer schaatsen! Dit omdat de ijsbaan ge-
zien wordt als buitensportlocatie. 
De opstapplaatsen aan de overzijde van de ijsbaan worden weer in gebruik genomen, 
loop dus zover mogelijk door en volg altijd! de looprichting, ook als je naar buiten gaat. 
Wel wat punten om rekening mee te houden en de leden heel goed van te instrueren. 
 
Praktisch: 
- Het in een eerder gezonden mail genoemde kerstrooster blijft gehandhaafd, let op er 
zijn wel aanpassingen! (zie bijlage), we kunnen dus al schaatsen op 22 december! 
- Inlopen doe je buiten 
- De Excelsheet die eerder is gedeeld moet ingevuld worden, alle rijders (en trainers) 
moeten op de lijst staan, sta je er niet op, dan geen toegang. 
- De lijst is volledig leeg gemaakt, rijders moeten dus opnieuw worden ingevuld. 
- De opstapplaatsen aan de overzijde van de ijsbaan worden weer in gebruik genomen, 
loop dus zover mogelijk door en volg de aangeven looproute 
- IEDEREEN draagt een mondkapje/masker, geen sjaaltje over je mond neus, maar een 
echt mondkapje 
- Verlaat na het schaatsen zo snel mogelijk de ijsbaan. 
-Vanaf 4 januari gaat een nieuw rooster in, deze zit ook in de bijlage, alle lessen kunnen 
dus weer worden afgenomen op de dag dat de rijder een abonnement had. 
 
Schaatsen tot 18 jaar: 
- Voor de jeugd veranderd er niets, trainen in groepen is toegestaan. 
- Per groep mag er maar 1 trainer aanwezig zijn, de trainer draagt tijdens de training 
een mondkapje. 
- Iedere 2 weken op zaterdag is er voor de jeugd een mogelijkheid om een trainings-
wedstrijd te schaatsen, buiten mededinging. (Vanaf 9 januari) 
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Schaatsen vanaf 18 jaar (in ieder geval t/m 18 januari 2021) 
- Er geldt een maximum van 80 personen per trainingsmoment (inclusief trainers). 
- Trainen doe je alleen (ook al geeft de RIVM richtlijn aan dat je met 2 personen mag spor-
ten op 1,5m) 
- Treintjes (al zal dat alleen lastig worden, zijn absoluut niet toegestaan) 
- Trainers geven buiten instructies over de training die de rijders moeten volgen 
(overhandigen vooraf een briefje, of sturen een whatsapp bericht met het programma) 
- Trainers geven geen training op de ijsbaan, maar kunnen zelf meerijden en zorgen dat 
de rijders van hun vereniging de bovenstaande regels naleven. 
 
- Bij herhaaldelijk negeren van de regels kan de Baancommissie het abonnement van de 
rijder blokkeren. 
- Voor rijders onder de 18 die incidenteel een keer meerijden op de 18+ uren gelden zon-
der uitzondering ook de bovenstaande regels. 
  
Tot 18 januari huren we op zaterdagavond geen extra ijs (behalve voor de jeugdwedstrij-
den, na de 18de kijken we verder naar die invulling (en behoefte). 
  
Nogmaals hou je aan de regels, respecteer elkaar zoals altijd, spreek elkaar aan bij 
slecht gedrag, zo kunnen we het schaatsseizoen best nog op een goede manier afsluiten! 
  
Namens de Baancommissie, 
André Kusters” 
 
 
 
 
Hieronder het rooster per 5 januari 2021 (let ook op de WhatsApp groep) 
DHW: 
-dinsdag = groep 4 
-zaterdag 18+ = groep 2 
-zaterdag 18- = groep 3 
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