
PROTOCOL IJSBAAN BREDA 

Er is een nieuw protocol opgesteld voor de schaatstrainingen in Breda. Dit protocol is 
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief en staat ook in de WhatsApp groep van de schaatsers 
Breda. We vragen de ouders ook om dit protocol goed met de kinderen te bespreken zo-
dat de schaatstrainingen door kunnen blijven gaan. De controles liggen onder een ver-
grootglas dus laten we met elkaar proberen om de baan open te houden! 
 

LOOPROUTES BREDA VOLWASSENUREN 

Vanuit de baancommissie Breda: Voor de entree en exit van de ijsbaan moeten de punten 
nog op de i. Lees de regels hieronder goed door. Werkt dit niet, dan moeten we terug 
naar het concept waarbij eerst iedereen uit het gebouw weg is voordat er nieuwe perso-
nen de accommodatie mogen betreden, dat kost meer tijd, dus minder ijstijd.  
 
De volgende regels gelden vanaf komende dinsdag 13 januari (alleen bij de volwassen-
uren): 
- We stappen af van het principe dat een vereniging op een bepaalde plaats zit, maar 
moment van binnenkomst bepaald waar je kunt/gaat zitten. 
- Ieder uur heeft een Coronaverantwoordelijke, deze naam is ingevuld op de Excellijst, we 
zijn met meerdere verenigingen, moet toch in toerbeurt lukken. 
- De Coronaverantwoordelijke van dat uur stemt met de medewerker van Optisport af 
hoeveel mensen er naar zitplaats 1 en hoeveel naar 2 enz. lopen. (2x de helft van het aan-
tal aanmeldingen lijkt me logisch). 
- De Coronaverantwoordelijke streept de mensen af bij de entree, de persoon van Opti-
sport telt het aantal personen die bij hem/haar voorbij komt en stuurt ze naar hun zit-
plaats toe. 
  
Bij volwassenuur 1 zal dus de eerste helft naar de kleedkamers, en de 2de helft naar de 
3km/5km start gestuurd worden. 
Bij het 2de volwassenuur de eerste helft naar het Wakske, de 2de helft van de personen 
naar de binnenzijde van de ijsbaan. 
 
Onze leden onder de 18 jaar die trainen op dinsdag van 19.30-20.30 uur op het volwas-
sen uur of op zaterdag met de volwassenen meetrainen, moeten zich ook houden aan 
deze regels, alsof ze boven de 18 jaar zijn! 
 
 

WK SHORTTRACK 2021 

Het Wereldkampioenschap Shorttrack 2021 verhuist van Rotterdam Ahoy naar Optisport 
Sportboulevard Dordrecht.  Stel dat we tegen die tijd weer mogen schaatsen in Dor-
drecht op dinsdagavond, dan gaan de trainingen van 2 en 9 maart 2021 niet door van-
wege het opbouwen en afbreken van dit evenement .  
 
We zullen aan het einde van het seizoen de balans opmaken en terugkomen op de financi-
ële situatie en eventuele teruggave. 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    9 - J A N - 2 1  

 B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .HW S C HA ATS E N.NL  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.kooy-autos.nl/


REGELS BREDA 

Deze regels gelden voor alle leeftijden: 

worden afgedaan wanneer 
het ijs wordt betreden en gaat weer op wanneer het ijs word verlaten. 

 
Ben je het niet eens met de instructies, meld dit bij je vereniging. 

snel mogelijk, via de 
aangegeven looproutes, houdt daarbij steeds 1,5 meter afstand en voorkom groepsvor-
ming omdat je 
bijvoorbeeld blijft napraten. 
Voor rijders t/m 17 jaar: 

 
 

Voor rijders vanaf 18 jaar: 

tijdens de oefening 1,5 
meter afstand.) 

 
 

hele groep tegelijk en niet 
aan meerdere duo’s tegelijk. 

regels van de volwassen. 
 
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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