
Corona protocol  
februari 2021  

 

Locatie ijsbaan  

Tennisvereniging Woubrugge  

Vingerhoedtstraat 2  

2481 XD  WOUBRUGGE  

 

Toegang  

• Toegang is mogelijk voor leden van de IJsvereniging. Op deze manier hoeft er ter plekke geen 

toegangsgeld te worden afgerekend. Nog geen lid? Dan kan er vooraf aangemeld worden via 

de website van de IJsvereniging. Een gezin kan lid worden voor 10 euro.  

• Op de site staat altijd actuele informatie. Op de homepage wordt vermeld of de landijsbaan 

open is of dat het wegens onderhoud / ijskwaliteit of weersomstandigheden gesloten is.  

• De IJsvereniging is beheerder en toezichthouder van de locatie en is bevoegd beslissingen te 

nemen over toelating van personen en/of het sluiten van de baan bij te grote drukte of 

andere omstandigheden die dit noodzaken. 

• Bij aankomst en vertrek bij de ijsbaan dient er een mondkapje gedragen te worden. Tijdens 

het sporten mag deze af.  

• Bij de entree wordt een gezondheidscheck uitgevoerd.   

• Het is toegestaan voor ouders om op de tijdslots bestemd voor kinderen het ijs op te gaan, 

zodat met name kleine kinderen aan de hand van ouders kunnen schaatsen. De voorwaarde 

is dat ouders zelf ook schaatsen aan hebben en zich vooraf hebben ingeschreven voor het 

betreffende tijdslot. Er dient voor elk gezinslid apart opgegeven te worden via het formulier.  

• Als ouders niet zelf ook ingeschreven zijn,  dan graag de kind(eren) afzetten en niet zelf de 

baan mee op gaan.  Zorg dat je bereikbaar bent op het nummer dat bij inschrijving is 

opgegeven. Hierop wordt gebeld als het kind eerder opgehaald wil worden. Vrijwilligers 

assisteren indien nodig met het onderbinden van schaatsen en het strikken van veters.  

• Publiek is niet toegestaan.  

 

Tijdslots  

• Er kan geschaatst worden in diverse tijdslots.  

• Tijdslot op werkdagen:  

o Jeugd t/m 12 jaar: 16.00 – 17.45 uur (15 min. omkleden en vertrekken)  

o 13 jaar en ouder (incl. volwassenen): 18.15 – 20.15 uur.  

• Eerder geen toelating i.v.m. de verkeersstromen.  

• Tijdslot in het weekend:  

o Jeugd t/m 12 jaar: 10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30 en 16.00 – 17.30 uur  

o 13 jaar en ouder (incl. volwassenen): 14.00 – 15.30 en 18.00 – 19.45 uur  

• Tussen de opvolgende tijdsloten zit een half uur. Dit is nodig om de schaatsende groep te 

laten vertrekken en de komende groep niet te laten kruisen met de vertrekkende groep.  

• 5 minuten voor het einde wordt omgeroepen dat het ijs verlaten moet worden.  

• Gedurende de avond wordt de baan weer gereed gemaakt voor de volgende dag.  

 

 

 

 



Aanmelden  

• Gezien de beschikbare oppervlakte en de waarborging van de 1,5 meter regel, geldt er een 

maximum aantal van 65 inschrijvingen per tijdslot. Aanvullend zijn er maximaal 10 vrijwiligers 

aanwezig. Deze zijn te herkennen aan jassen van de IJsvereniging.  

• Voor elk tijdslot staat er een apart aanmeldformulier op de website. Deze formulieren 

worden geactiveerd zodra duidelijk is wanneer de landijsbaan gereed is. Vol = vol. Zodra het 

limiet aan inschrijvingen voor een tijdslot is bereikt, dan sluit de inschrijfmogelijkheid voor 

dat tijdstip.  

• Bij de ingang van de ijsbaan controleren vrijwilligers de personen die zich hebben 

ingeschreven aan de hand van de lijst.  

 

Mobiliteit 

• Je wordt verzocht om niet met de auto te komen. Er is hiervoor geen parkeergelegenheid.  

• Kom met de fiets of te voet naar de ijsbaan. Er is voldoende gelegenheid om fietsen te 

stallen.  

• Zorg ervoor dat er te allen tijde ruimte is voor eventuele hulpdiensten om de tennisbanen en 

de ijsbaan te kunnen bereiken.  

 

Hygiëne   

• Zorg ervoor dat je handen gewassen zijn als je komt en was ze ook weer zodra je na afloop 

thuis komt.  

• Er zijn geen toiletten en kleedkamers beschikbaar. Zorg ervoor dat kinderen vooraf naar het 

toilet zijn gegaan.  

 

Catering  

• Er is helaas geen koek en zopie gelegenheid. 


