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SCHAATSTRAINING BREDA
Langzamerhand zijn we gewend aan de trainingsschema’s die er in Breda zijn. Onder de 18 jaar
is het onbeperkt, boven de 18 jaar maximaal 30 rijders op de baan. Door deze blokken in leeftijden en aantallen kunnen we helaas niet allemaal schaatsen op onze eigen uren of met de hele
club tegelijk. Al met al kan de jeugd en de volwassenclub gelukkig nog wel 2 van de 3 zaterdagen
schaatsen en kan de dinsdaggroep om de week inhalen op zaterdagavond. In de WhatsApp
groep komt er elke keer te staan wie er aangemeld zijn voor welk uur.
Dringend verzoek: wanneer je op een lijst staat (zeker voor de groep 18+) en niet kan/wil/mag
komen, laat het dan ZO SNEL MOGELIJK weten aan Esther of Jelle zodat hij/zij je af kan melden. Hierdoor kan iemand anders (van de andere verenigingen binnen het blok) de vrijgekomen
plaats invullen.

SCHAATSTRAINING DORDRECHT
In Dordrecht kunnen de trainingen ook nog steeds doorgaan met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. We blijven op de baan onder de 30 personen en dit is toegestaan. Denk
wel aan de mondkapjes op, in het gebouw, voordat er op het ijs gestapt wordt!

SINTERKLAAS
Helaas kon dit jaar het chocomoment en een bezoek van de Sint en/of Pieten voor de jeugd niet
doorgaan vanwege corona. Het bestuur heeft wel voor iedereen een chocoladeletter uit mogen
delen buiten de ijshal. Ook de schaatsers in Dordrecht hebben voor iedereen chocoladeletters
ontvangen! Dit alles is gesponsord door IJsclub De Kom Zuidzijde. Hartelijk dank hiervoor!
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RABOBANK CLUBSUPPORT
District Hoekse Waard heeft meegedaan met de actie Rabobank Clubsupport. We willen iedereen
bedanken die op ons gestemd heeft! We hebben de cheque van deze actie inmiddels van de Rabobank ontvangen. De jeugdafdeling van District Hoekse Waard bedankt de Rabobank op deze
foto!

WEDSTRIJDEN BREDA
Door corona gaan alle reguliere wedstrijden niet door. Voor kinderen die een wedstrijdlicentie
hebben zijn er een paar dagen dat er wel een onofficiële trainingswedstrijd gereden mag worden, zonder publiek of supporters. Op 14 november hebben 5 kinderen van de dinsdag/zaterdag
training hun eerste wedstrijd voor dit seizoen mogen rijden. De eerste tijden zijn gezet, verschillende PR’s gereden en nu op naar de volgende trainingswedstrijd op 12 december!
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MAATREGELEN RIVM
MONDKAPJES
Laten we ons met elkaar goed aan de regels en afspraken houden. In de bijlage zit een
beeldsamenvatting over de mondkapjesplicht van de rijksoverheid.
#alleensamenkrijgenwecoronaondercontrole

Mondkapjes bij sport
Moet ik tijdens het sporten een mondkapje op?
Nee, tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op.
Moet ik een mondkapje dragen bij een binnensport?
Nee, niet tijdens het sporten. U moet wel een mondkapje dragen voor het
sporten, bijvoorbeeld in de hal. Als u klaar bent met sporten, moet u ook
zo snel mogelijk een mondkapje op te zetten.
Moet ik tijdens het fitnessen een mondkapje dragen?
Nee, tijdens het fitnessen niet. U moet wel een mondkapje dragen voordat
u de fitnessruimte betreedt en nadat u de ruimte verlaat.
Moet ik ook een mondkapje dragen als ik buiten aan het sporten ben?
Nee. Houd je wel aan de algemene regels die gelden tijdens het sporten.
Uitzondering voor kinderen onder de 13 jaar
De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor kinderen vanaf
13 jaar. Hoewel kinderen een minder grote rol bij de verspreiding van
COVID-19 spelen dan volwassenen, geldt: hoe ouder het kind, hoe groter
de rol bij de verspreiding van het virus is. Daarom geldt de mondkapjesplicht ook voor kinderen vanaf 13 jaar.
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