Beste schaatsers en schaatsliefhebbers,
Zoals iedereen weet is de kunstijsbaan in Hoorn gesloten geweest. De ijsbaan wordt momenteel
gelukkig als buitensport locatie gezien. Na overleg met de burgemeester van Hoorn mag de ijsbaan
open maar wel onder zeer strikte voorwaarden.
Als gevolg van de huidige "lock-down" zal hier kritisch naar gekeken worden en kunnen wij
regelmatig controle verwachten. Wat dat betreft liggen we nu onder een "vergrootglas".
Wij verzoeken hierbij met klem aan iedereen om zich dan ook minimaal strikt aan de onderstaande
regels en de algemene regels met betrekking tot Covid-19 te houden. Dit om er samen voor te zorgen
dat we allemaal toch kunnen blijven schaatsen.






Maximaal 100 personen mogen tegelijkertijd aanwezig zijn op de 400 meter baan
(dus: jeugd plus volwassenen plus trainers plus begeleiders);
Lessen voor jeugd tot en met 17 jaar zijn toegestaan; lessen aan volwassenen mogen
niet worden gegeven.
Vanaf 18 jaar individueel sporten, inrijden, trainen, uitrijden gaat individueel (geen
treintje zichtbaar);
Trainers mogen op 1,5 mtr afstand aanwijzingen geven. Dit geldt voor 18 jaar en
ouder ook, met als belangrijk verschil dat dit alleen 1 op 1 kan.
De regels voor binnenkomst, (boven 13 jaar) mondkapjes, 1,5 meter afstand (ook op
de bankjes), snel weg gaan etc., zijn ongewijzigd. Voor kinderen onder de 13 gelden
onderstaande regels niet behalve het "snel weg gaan”

Per trainingsuur zijn er twee controleurs aanwezig die de BVH vertegenwoordigen. Zij zien ook toe op
het naleven van bovengenoemde regels. Het handhaven gaat als volgt in opeenvolgende volgorde;
fluitsignaal als waarschuwing > mondelinge waarschuwing > schorsing tot 19 januari;
Zaterdagavond 19 december 2020 zijn de toerrijders volgens het huidige schema welkom. Vanaf
zondagavond 20 december worden alle schema’s aangepast zodat er maximaal 100 personen aanwezig
zijn. Er worden geen (training) wedstrijden georganiseerd t/m 19 januari.
Wij hebben dit uitgebreid besproken met de Baanvereniging Hoorn, de voorzitters van de
schaatstrainingsgroepen en de vertegenwoordigers van de secties. Wij begrijpen dat we strenge regels
hebben te volgen, maar realiseren ons dat we dankbaar mogen zijn dat we een mogelijkheid hebben
om te kunnen blijven sporten binnen deze “lock-down”.
Dit kan niet zonder individuele verantwoordelijkheid van iedere rijder. Zoek de grenzen niet op. Er zal
zoals aangegeven meer op de baan worden toegezien of een ieder zich aan de regels houdt. Rijders die
zich niet aan de regels houden en het voor de overige schaatsers verpesten zijn tot 19 januari niet meer
welkom op de trainingsuren.
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