
 

 

COVID19 PROTOCOL LEISURE WORLD ICE CENTER SEIZOEN 2020/2021 

Versie 08-09-2020 

DISCLAIMER: Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de 

actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke of regionale maatregelen worden 

doorgevoerd, dan zullen we dit concept protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. 

Opening seizoen  

Gelukkig kan Leisure World Ice Center, ondanks alle maatregelen rondom het Coronavirus, dit 

seizoen weer open! De basisregels blijven uiteraard van kracht. Het opvolgen daarvan is ontzettend 

belangrijk om te voorkomen dat het coronavirus kans krijgt zich verder te verspreiden. In dit 

document zetten we de belangrijkste regels en richtlijnen op een rij.  

Basisregels  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;  

• Raak elkaar zo weinig mogelijk aan;  

• Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papierenzakdoekjes;  

• Volg de aangegeven (loop)routes;  

• Wachten in de entreehal van het gebouw is niet toegestaan;  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van een sportlocatie;  

• Vermijd drukke plekken. 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de entree Ijsbaan (aanwezig bij dubbele entreedeur). 

• Volg de route zoals aangegeven is in het gebouw. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals; neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 

van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op;  

• Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);  

• De kleedkamers en douches zijn gesloten. De mogelijkheden voor toiletgebruik zijn beperkt, houd 

hier rekening mee tijdens je bezoek;  
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• Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door iedere vorm van contact tijdens trainingen of 

wedstrijden te vermijden;  

• Luidkeels stemgebruik is niet toegestaan;  

• Werk mee aan een gezondheidscheck en registratie van aanwezigheidsgegevens als daar om wordt 

gevraagd;  

• Medewerkers en vrijwilligers van Leisure World moeten de mogelijkheid hebben zich vrij te 

bewegen door het gebouw; 

 

 

 

Voor verenigingen  

• Bij het binnensporten gelden extra voorwaarden en richtlijnen. Zowel de vereniging als Leisure 

World heeft daar een verantwoordelijkheid in;  

• Zorg er voor dat bij de sportactiviteiten altijd iemand aanwezig is die namens de vereniging het 

aanspreekpunt is voor de medewerker van de accommodatie;  

• De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de richtlijnen naar trainers, 

vrijwilligers, sporters en ouders. U dient hierbij de richtlijnen aan te houden zoals in dit protocol 

vernoemd zijn en de aanwijzingen van het personeel op te volgen. U houdt zich aan de looproute 

zoals in het gebouw aangegeven.  

• Ten aanzien van het aantal sporters tijdens een training is geen maximum gesteld. Wel moet altijd 

aan de basisregels voldaan worden; 

• Tijdens wedstrijden zijn er binnen maximaal 100 toeschouwers toegestaan. Hierbij worden mee 

gerekend de schaatsers die op dat moment niet actief deelnemen aan de wedstrijd (dus zich niet op 

het ijs bevinden). Bij een wedstrijd mag dus een schaatser vergezeld worden door één ouder.  

• Indien er een coronabesmetting is vastgesteld op je sportclub of sportteam volg de richtlijnen van 

het RIVM of GGD;  en meld dit bij ons 



• Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Dit 

dient 14 dagen bewaard te blijven; 

• Kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden;  

 

Voor sporters, trainers, begeleiders en vrijwilligers  

• Tijdens de sport mogen alle leeftijdsgroepen sport gerelateerd contact met elkaar hebben;  

• Train met vaste groepen;  

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. Houd wel 1,5 

meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder, tenzij contact noodzakelijk is voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport(er);  

• Zorg er voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt als er niet wordt 

gesport. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of tijdens een pauze bij de training;  

• Communiceer de richtlijnen van jouw club aan de sporters.  

• Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar de baan. Omkleden aan de baan is mogelijk, maar de 

kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar.  

• Gebruik enkel je eigen materiaal, bidon, e.d 

 

Groepsactiviteiten  

• Bij groepen groter dan 10 personen zal een groepsleider worden aangesteld als aanspreekpunt. 

Deze groepsleider levert onder andere een lijst met contactgegevens van alle deelnemers aan; 

 

Recreatie-uren 

Tijdens onze recreatie-uren zijn naast de basisregels ook onderstaande regels van toepassing:  

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de entree Ijsbaan. 

• Voorkom ophoping van gasten bij de ingang;  

• Bezoekers houden 1,5 m afstand in de rij bij de kassa. Bij binnenkomst worden de 

persoonsgegevens ingevuld en de gezondheidscheck uitgevoerd;  

• Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel);  

• Houdt er bij het aankopen van een rittenkaart rekening mee dat dit seizoen vanwege 

overheidsmaatregelen misschien niet volgemaakt kan worden;  

 

 

 

Regels horeca  



• desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de horeca. 

• Om in het restaurant te mogen zitten is een reservering verplicht.  

• Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, mogen binnen 

een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. De afstand ten opzichte van de volgende persoon of de 

volgende groep personen moet 1,5 meter bedragen.  

• Binnen de horecagelegenheden heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 

meter afstand.  

• Als de controlecheck bij binnenkomst heeft plaatsgevonden, kunt u aan de counter op gepaste 

afstand van andere bezoekers uw consumptie ophalen. 

• Wacht met het plaatsnemen aan een tafel tot de tafels en stoelen grondig gereinigd zijn door het 

personeel.  

• Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand van 

elkaar hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of 

ouder. Een ID check op leeftijd is vereist.  

• Gasten kunnen geweigerd worden bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten. 

 

Contactgegevens  
 
 
Leisure World Ice Center 
Het Zwarte Water 25-31 
8253PD Dronten 
Contactpersoon COVID19 Yvonne Obbema 
0321-316166 
info@leisureworldicecenter.nl 
www.leisureworld.nl 
 
 

mailto:info@leisureworldicecenter.nl
http://www.leisureworld.nl/

