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Via dit document wil Laco verenigingen informeren over de geldende corona-regels op en rond de 400-

meter-baan. De regels en richtlijnen gelden voor iedereen die gebruikmaakt van de accommodatie of 

op bezoek komt. Het doel is om de veiligheid van u, andere gebruikers en medewerkers te waarborgen 

en samen een veilige sportomgeving te creëren.  

Het protocol is geschreven op basis van de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Vereniging 

Kunstijsbanen Nederland. Dit protocol kan wijzigen aan de hand van nieuwe maatregelen van de 

overheid of bij constatering van het niet werken/naleven van geldende maatregelen. 

Verenigingen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van dit document naar hun leden, 

vrijwilligers, trainers en overige personen die voor de vereniging de accommodatie bezoeken. 

 

 

Algemene Regels 
 

• De huurder van een locatie binnen ons sportcentrum is verantwoordelijk voor het naleven 

van de corona-richtlijnen zoals deze zijn opgesteld en gecommuniceerd door de overheid. 

Deze kun je terugvinden op onder andere de website van het RIVM of de veiligheidsregio 

Zuid-Limburg. 

• Zowel op als naast het ijs dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te 

behouden. 

• Voor jongeren geldt dit onderling niet. 

• De afstandsregel geldt ook naast het ijs. 



• Omkleden zoveel mogelijk thuis. 

• Schaatsen aantrekken op de banken of tribune. Voldoende plaats voor de trainingen. 

• Publiek is niet toegestaan. 

• Heb je last van corona-gerelateerde klachten zoals koorts, hoesten of heeft iemand in je 

directe omgeving zoals huisgenoten corona of klachten in deze aard, ontzeg ze de toegang. 

Voor de Vereniging 
− Wijs jullie leden op de verantwoordelijkheden en dat ze deze in acht nemen. 

− Treedt op als leden deze richtlijnen negeren of niet naleven door ze te toegang tot jullie 

sportmoment te ontzeggen. 

− Wedstrijden zijn niet toegestaan. 

− Kleedruimten zijn niet beschikbaar. 

Wat doet Laco 
− Laco waarschuwt alle bezoekers voor corona-klachten bij binnenkomst en geeft hierbij aan 

dat ze geen toegang hebben tot het sportcentrum als ze 1 van de 4 symptomen hebben. 

− Wij zorgen voor de dagelijkse hygiëne en hebben extra hygiëne- en desinfectiepunten 

doorheen het gebouw. 

− Bij de receptie hebben we éénrichtingverkeer. Zorg dat sporters zich niet verzamelen in de 

receptie maar doorlopen naar de ijshal of ijsbaan. Dan voorkomen we samen opstopping en 

afstandsproblematieken. 

− Op de trap achter de receptie is éénrichtingsverkeer. Dit doen we op een later tijdstip ook 

voor de kluuntrap naar 400-meter-baan als de regels in de tussentijd niet bijgesteld worden. 

 


