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Introductie protocol 

Optisport Kunstijsbaan Breda geeft met dit protocol richtlijnen voor de bij haar aangesloten 
activiteiten en hoe hierbij te handelen gedurende de aanwezigheid van het Corona-virus voor haar 
bezoekers en medewerkers van de ijssportaccommodaties. Doel is de veiligheid van alle aanwezigen 
in het complex te waarborgen. Het betreft algemene richtlijnen die aan de hand van de kaders van 
het kabinetsbeleid, richtlijnen van het RIVM en de lokale overheid bijgesteld kunnen/zullen worden. 

“Sport bewust, houd je aan de spelregels, zo hebben 
we samen sportplezier!” 

Dit protocol behelst alleen richtlijnen betreffende de accommodatie in Breda, hetzij overdekt, semi-
overdekt of onoverdekt. De richtlijnen verantwoord sporten voor de sporters zelf worden door 
NOC/NSF, VSG en KNSB opgesteld. De Vereniging Kunstijsbanen Nederland zal in overleg met 
deze partijen haar richtlijnen desgewenst aanpassen. Daarnaast vragen wij de lokale verenigingen 
het eigen protocol aan te leveren bij de Optisport Kunstijsbaan Breda.  

Wij wensen iedereen weer veel schaatsplezier in de Optisport Kunstijsbaan Breda! 

Algemene veiligheid en hygiëneregels  

De volgende algemene regels gelden: 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 Vermijd fysiek contact en schud dus geen handen;
 Respecteer start- en eindsignalen om verschillende bezoekersstromen te beperken;
 Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook

milde!) symptomen hebt:
- Koorts (38C) en/of benauwdheid
- Langdurige vermoeidheid
- Positief getest op COVID-19
- Neusverkoudheid en/of hoesten

 Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) minimaal 7
dagen thuis na de uitslag van de test;

 Blijf zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 Hanteer RIVM richtlinnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen., zoals
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten
en bewegen;

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 Zorg, indien noodzakelijk, zelf voor beschermingsmiddelen (mondkapje en/of handgel).
 Wees verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van een ander.
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Vereisten Optisport Kunstijsbaan Breda 

 Op de website wordt vermeld welke richtlijnen de sporters moeten volgen bij het betreden van
de Optisport Kunstijsbaan Breda.

 De aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd met betrekking tot deze
regels en de reeds bestaande huisregels.

 Het betreden van het sportcomplex blijft op eigen risico. De sportaccommodatie is niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het
betreden van het complex gedurende de Corona-crisis.

 Bij het overtreden van de richtlijnen kan Optisport Kunstijsbaan Breda sancties opleggen,
zoals ontzegging van het sportcomplex onder andere om de gezondheidsrisico’s voor andere
aanwezige bezoekers/medewerkers uit te sluiten.

 Mocht u een probleem, advies of klacht hebben? Benader dan de Coronacoördinator! Deze is
herkenbaar aan het gele vest. U kunt ook contact opnemen met de locatiemanager.

Maatregelen met betrekking tot Optisport Kunstijsbaan Breda 

- Maximum aantal bezoekers 450 (zowel bezoekers als sporters).

- Verplichte aanwezigheidsregistratie.

- Extra opstapplaatsen 400 meter baan.

- Verplichting looproute te volgen; zie bijlage 1 (bij overtreding geldt waarschuwing
of verwijdering van accommodatie).

- Vereniging is zelf verantwoordelijk voor bemanning op de looproute bij verenigingsuren.

- Kleedkamers en douches zijn gesloten.

- Mondkapjesplicht bij de opstapplekken en omkleedplekken  van zowel de 400 meter baan als de
30x60 baan.

- Mondkapjesplicht vervalt bij betreding ijs en keert terug bij verlaten ijs.

- Mondkapjes zijn te koop bij de receptie (voor eenmalig gebruik).

- Maximaal 1 ouder per kind op de accommodatie tijdens verenigingsactiviteiten.

- Training of wedstrijd op 30x60 baan betekent verplichting om als ouder/verzorger/supporter te
verblijven op het middenterrein.



6 




