
  
 
 
 
 
 
 
 

AAN ALLE VERENIGINGEN DIE SCHAATSEN OP DE BAAN VAN KARDINGE 
Datum: 20 september 2020 
 
SCHAATSEN OP KARDINGE BINNEN HET CORONA-PROTOCOL 
 
Beste schaatsvrienden, 
 
Gelukkig konden we het seizoen 2019/2020 nog nagenoeg geheel afsluiten vlak voor de start van de 
corona-crisis. Helaas is deze crisis nog niet voorbij nu we voor het seizoen 2020/2021 staan. We zijn 
natuurlijk erg blij dat we weer kunnen sporten en dat de baan op 19 september weer open is gegaan, 
wat betreft de ijshal (30x60-baan) en dat op 10 oktober aanstaande de 400-meter-baan open gaat. 
Echter, zoals ieder zal weten, geldt een streng protocol. Dat protocol is te lezen op de (nieuwe) 
website van de gewesten Drenthe en Groningen. LEES DAT A.U.B. GOED DOOR. We moeten 
SAMEN ZORGEN DAT WE KUNNEN BLIJVEN SCHAATSEN !!! 
Dus: - Niet sporten als je klachten hebt; 

- 1,5 meter afstand houden als je niet sport (bij binnenkomst of vertrek); 
- Geen gebruik van kleedkamer of douche; alleen voor toiletbezoek; 
- Hoesten en niezen in de elleboog; 
- Gebruik van zakdoek bij neus ledigen uiteraard verplicht en dan in afzondering. 

Eén van de eisen in dat protocol is ook dat elke vereniging een Plan van Aanpak dient in te leveren 
hoe de vereniging zaken uit dat protocol regelt/heeft geregeld. Dat betreft dan vooral ook de registratie 
van sporters, jury en begeleiders die verplicht ELKE training en elke wedstrijd moet worden 
bijgehouden over de mensen die op dat moment gebruik maken van de baan.  
Het DB van het gewest heeft meteen besloten dat zij ÉÉN Plan van Aanpak voor ALLE verenigingen 
wil maken en indienen om te voorkomen dat ieder veel werk er aan heeft en er allerlei verschillende 
plannen komen. 
 
Daarbij gaat het volgende gelden in 2020/2021: 
1) Het bestellen van de baankaarten blijft zoals eerder per brief is meegedeeld. 
2) Aanvullend hierop dient iedere baankaarthouder ZELF een gratis ticket te downloaden 

(inclusief gezondheidsverklaring) via een button die op de website zal verschijnen. Omdat het om 
privé-gegevens gaat dient ieder dat zelf te doen. Dit geldt dus ook voor juryleden, trainers en 
begeleiders (bijvoorbeeld ouders bij Jeugdschaatsen). 

3) Dat ticket dient, samen met de baankaart, bij binnenkomst getoond te worden, digitaal, per 
telefoon of uitgeprint op papier. Het ticket (code) zal gescand worden. 
ZONDER TICKET EN BAANKAART IS ER GEEN TOEGANG !!! 
N.B.: Hieraan zal streng gehouden worden. Het gewest is huurder en kan bij een controle, als 
zaken niet goed zijn, een boete krijgen. Een boete kan oplopen tot € 4000,-. 

4) Het ticket kan steeds bij een volgende training opnieuw gebruikt worden en de gegevens zullen 
elke training opnieuw worden gescand. De gegevens worden maximaal 4 weken bewaard door 
de gewesten. Er komt een e-mailadres om de vragen te beantwoorden. 

5) Iedere vereniging wordt verzocht minimaal 1 corona-contactpersoon aan te stellen en naam en 
contactgegevens van deze persoon aan de eigen leden en aan het DB van het gewest door te 
geven. Het DB zal zelf uiteraard ook 1 corona-contactpersoon aanwijzen per discipline. De 
corona-contactpersoon is vraagbaak voor verenigingsleden over corona en tevens de schakel 
naar het gewest als de vragen over corona daar beantwoord moeten worden. 
Wellicht kunnen de corona-contactpersonen via een app-groep onderling zaken uitwisselen over 
het beantwoorden van corona-gerelateerde vragen van leden, zodat ze elkaar kunnen helpen en 
informeren. 

6) Deze corona-contactpersonen zullen tevens voor assistentie moeten zorgen, of zelf aanwezig 
zijn, bij binnenkomst op de baan om de tickets te scannen. 

7) Aan alle verenigingen wordt gevraagd de bijgevoegde brief met informatie aan alle leden, 
juryleden en eventuele begeleiders te sturen. Daarbij moet de vereniging zelf de niet ingevulde, 
specifieke gegevens invullen!!! 
 

Graag de brief in CC ook naar het secretariaat van het gewest sturen. 

 
BIJLAGE: te bewerken brief voor leden 



 
 
 
 
 
AAN ALLE LEDEN VAN   (NAAM VERENIGING) 
Datum: .. september 2020  (datum verzending brief) 
 
SCHAATSEN OP KARDINGE BINNEN HET CORONA-PROTOCOL 
 
Beste schaatsvrienden, 
 
We zijn erg blij dat we, ondanks de corona-crisis weer kunnen sporten en dat de ijsbaan op 19 
september weer open is gegaan wat betreft de hal (30x60-baan) en op 10 oktober aanstaande open 
zal gaan voor wat betreft de 400-meter-baan. 
 
Echter, zoals ieder zal begrijpen, geldt een streng protocol. Dat protocol is te lezen op de (nieuwe) 
website van het gewest Drenthe of het gewest Groningen (www.knsbdrenthe.nl  of 
www.knsbgroningen.nl). LEES DAT A.U.B. GOED DOOR. 
We moeten SAMEN ZORGEN DAT WE KUNNEN BLIJVEN SCHAATSEN !!! 
 
Dus: 
- Niet sporten als je corona-gerelateerde klachten hebt; 
- 1,5 meter afstand houden als je niet sport (bij binnenkomst of vertrek); 
- Geen gebruik van kleedkamer of douche; alleen voor toiletbezoek; 
- Hoesten en niezen in de elleboog; 
- Gebruik van zakdoek bij neus ledigen uiteraard verplicht en dan in afzondering. 
Eén van de eisen in dat protocol is ook dat elke vereniging een Plan van Aanpak dient in te leveren 
hoe de vereniging zaken uit dat protocol regelt/heeft geregeld. Dat betreft dan vooral ook de registratie 
die verplicht ELKE training moet worden bijgehouden over de mensen die op dat moment gebruik 
maken van de baan (sporters, jury en eventuele begeleiders en/of publiek). 
Het DB van het gewest heeft meteen besloten dat zij één  Plan van Aanpak voor ALLE verenigingen 
wil maken en indienen om te voorkomen dat ieder veel werk er aan heeft en er allerlei verschillende 
plannen komen. 
 
Daarbij gaat het volgende gelden in 2020/2021: 
1) Het bestellen van de baankaarten blijft zoals eerder per brief is meegedeeld. 
2) Aanvullend hierop dient iedere baankaarthouder, maar ook alle juryleden, trainers en 

begeleiders (vb.: ouders bij jeugdschaatsen)  ZELF een gratis ticket te downloaden 
(inclusief gezondheidsverklaring) via een button die op de website van het gewest zal 
verschijnen. Omdat het om privé-gegevens gaat dient ieder dat persoonlijk te doen. 

3) Dat ticket dient, samen met de baankaart (voor sporters en trainers), bij binnenkomst getoond te 
worden. ZONDER TICKET EN BAANKAART IS ER GEEN TOEGANG !!! 
N.B.: Hieraan zal streng gehouden worden. Het gewest is huurder en kan bij een controle, als 
zaken niet goed zijn, een boete krijgen. Een boete kan oplopen tot € 4000,-. 

4) Het ticket kan steeds bij een volgende training/wedstrijd opnieuw gebruikt worden en de 
gegevens zullen elke training opnieuw worden gescand. De gegevens worden maximaal 4 
weken bewaard door de gewesten Drenthe en Groningen. 
Er komt een e-mailadres om de vragen te beantwoorden. 

5) Iedere vereniging wordt verzocht minimaal 1 corona-contactpersoon aan te stellen. De naam en 
contactgegevens van onze vereniging zijn: 

………………………..  (naam, e-mailadres en telefoonnummer van corona-contactpersoon) 
De corona-contactpersoon is de vraagbaak voor alle verenigingsleden over corona en tevens de 
schakel naar het gewest als de vragen over corona daar beantwoord moeten worden. 

6) De corona-contactpersonen zullen tevens zorgen voor assistentie bij binnenkomst op de baan om 
de tickets te scannen. 

7) Kom alstublieft op tijd (circa 15 minuten voor aanvang van de training) naar de baan, zodat 
het scannen van tickets goed en rustig kan verlopen en er geen ophoping van mensen 
voor de toegang ontstaat. Let op: er kan maar 1 persoon tegelijk naar binnen en ieder 
dient 1,5 meter afstand te houden. 


