
 
 

 

 
 
Protocol Gebruik IJsbaan Breda 
 
 
We hebben het geluk dat door veel lobbywerk de ijsbaan in Breda weer gebruikt kan worden en in principe alle rijders 
gebruik kunnen maken van het ijs. Nog niet helemaal zoals ‘vroeger’ maar er kan in ieder geval geschaatst worden. 
 
Om te kunnen blijven schaatsen, moeten we ons aan een aantal regels houden, voor velen al bekend, door velen ook 
opgevolgd maar het is de bedoeling dat wij allemaal ons hier ook aan blijven houden. 
Daarom nogmaals de regels waar we ons aan moeten houden en de eventuele consequenties van meermaals 
overtreden. 
 
Ben je niet eens met de regels, en daarom niet van plan je aan de regels te houden, zeg dan in het belang van de overige 
schaatsers je abonnement op, en kom pas weer schaatsen in het nieuwe seizoen, waar dan hopelijk geen beperkingen 
meer zijn.  
 
Deze regels gelden voor alle leeftijden: 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht in de gehele accommodatie en mag pas worden afgedaan wanneer 
het ijs wordt betreden en gaat weer op wanneer het ijs word verlaten. 

 Volg altijd de aanwijzingen op van medewerkers van de ijsbaan op, zonder discussie. 
Ben je het niet eens met de instructies, meld dit bij je vereniging. 

 Zodra je niet meer sport gelden de algemene regels. Verlaat de sportaccommodatie zo snel mogelijk, via de 
aangegeven looproutes, houdt daarbij steeds 1,5 meter afstand en voorkom groepsvorming omdat je 
bijvoorbeeld blijft napraten.   

 
Voor rijders t/m 17 jaar: 

 Trainen in groepsverband is toegestaan 
 Trainers dragen een mondkapje tijdens de training 
 

Voor rijders vanaf 18 jaar: 
 Trainen doe je bij voorkeur alleen, maar maximaal met 2 personen met onderling (ook tijdens de oefening 1,5 

meter afstand.) 
 Treintjes zijn absoluut niet toegestaan. 
 Trainers geven buiten instructies over de training die de rijders binnen moeten volgen. 
 Trainers geven op de ijsbaan instructies aan het individu of duo, absoluut niet aan de hele groep tegelijk en niet 

aan meerdere duo’s tegelijk. 
 Rijders onder de 18 jaar die meetrainen op een volwassen uur, zijn gebonden aan de regels van de 

volwassenen. 
 
Deze regels zijn samengesteld op basis van informatie van de website: https://knsb.nl/corona en waar nodig aangepast 
aan de situatie van onze ijsbaan. 
 
Sancties 

 Bij herhaaldelijk negeren van bovenstaande regels, na een opmerking van trainer of handhaving, krijgt de rijder 
van de Baancommissie een gele kaart op basis van waarneming en eventueel beeldmateriaal.  
De club van de rijder zal op de hoogte worden gesteld. 

o 2x geel is rood, de rijder is dan gedurende 2 weken niet meer welkom op de ijsbaan.  
o Valt de rijder in herhaling, dus weer 2x geel, dan is het seizoen voor die rijder afgelopen zonder enige 

restitutie van geld van de misgelopen lessen.  
o Denkt de rijder tijdens een schorsing toch de ijsbaan te moeten betreden, dan zal voor komend 

seizoen een abonnementsaanvraag niet worden gehonoreerd en kan de rijder uitzien naar een andere 
ijsbaan. 
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