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Algemeen:  
- Bezoekers en gebruikers die de maatregelen en/of huisregels niet naleven kunnen door Thialf medewerkers 

worden medegedeeld om Thialf direct te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang; 

- Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand; 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

- Geef elkaar de ruimte en houd afstand; Kinderen tot 12 jaar hoeven tot niemand afstand te houden. Ben je 

tussen de 13 en 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar. Personen van 18 

jaar  of ouder houden 1,5 meter afstand zoals de regels dit voorschrijven; 

- De 1,5 meter maatregel vervalt wanneer dit de sportbeoefening in de weg staat; 

- Schud geen handen en vermijd ander onnodig fysiek contact; 

- Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen. Indien niet mogelijk, maak gebruik van de desinfectiepunten die op 

verschillende plekken in Thialf staan;  

- Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan langs de omlopen of elders in het gebouw. 

Clubs en verenigingen die (sport) activiteiten in Thialf organiseren en begeleiden hebben de verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.  
  

Maatregelen rond trainingen: 
 

 Nieuwe leden kunnen hun schaatspas afhalen bij de balie van Thialf in de centrale hal; 

 Begeleiders zijn helaas niet toegestaan om op de tribunes of rond de baan de trainingen te volgen, m.u.v. 1 

begeleider van pupillenleden die voor de eerste keer een training volgen (eenmalig); 

 Warming up en cooling down is in Thialf NIET mogelijk omdat hiervoor geen ruimtes beschikbaar zijn; 

 Personen ouder 18 jaar moeten vooraf aan elke training de gezondheidscheck/verklaring invullen en deze laten 

tonen bij de balie/toegangspoortjes, controle vindt plaats door corona-coördinator; 

 Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van de training naar het stadion; 

 Volg de looproutes zoals aangegeven in het overzicht looproutes en wat in het stadion is aangeven; 

 De trainingsclubs spreken onderling af waar zij als club zich verzamelen rond het ijs voorafgaand aan de training, 

clubs/rijders houden de 1.5m afstand zelf in de gaten, tassen onder de banken; 

 Schaatsen kunnen worden ondergebonden rondom de baan, liefst zo dicht mogelijk bij de boarding-poortjes; 

 Direct na de aankondiging om het ijs te verlaten dient men de baan en het stadion te verlaten; 

 Kleedkamers zijn beperkt beschikbaar, maximaal 10 personen zijn daarin toegestaan; de douches zijn buiten 

gebruik, zo ook de lockers in de toegangshal naar de baan. 

 

 


