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VERANTWOORD WEDSTRIJDRIJDEN IN THIALF 
Alleen samen zorgen we voor een veilige sportieve omgeving 
Voor onze wedstrijden in Heerenveen zijn wij te gast bij Thialf. 

Daarvoor zijn de Coronamaatregelen van Thialf van toepassing bij onze wedstrijden. 

 

Thialf hecht grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van werknemers, vrijwilligers, sporters én 

bezoekers. Thialf volgt daarom nauwlettend de ontwikkelingen die betrekking hebben op het coronavirus 

en houdt zich te allen tijde aan de richtlijnen vanuit Rijksoverheid/RIVM. 

Om voor een veilige sportieve omgeving te zorgen laat Thialf zich adviseren door het NOC*NSF en de 

KNSB. Daarnaast staat Thialf in nauw contact met de Gemeente Heerenveen en Veiligheidsregio Fryslân 

om het ijsstadion zo verantwoordelijk mogelijk open te stellen. 

 

In dit kader hanteert Schaatscircuit.nl de volgende maatregelen tijdens onze wedstrijden in Thialf. 

 

Sporters 

▪ Vanuit MCLN/Schaatscircuit.nl zijn er tijdens wedstrijden meerdere coronacoördinatoren 

aanwezig die herkenbaar zijn aan een speciaal hesje. 

▪ Zij zorgen voor de handhaving van de maatregelen en zijn beschikbaar voor vragen. 

▪ Toegang voor de sporter tot de 400m hal wordt alleen verleend als 

een goedgekeurde gezondheidscheck kan worden getoond. Zonder 

een gezondheidscheck geen toegang. 

▪ De gezondheidscheck is beschikbaar via de website van Thialf: 

https://webshop.thialf.nl/HealthCheck/index.php. 

▪ De toegang en gezondheidscheck vinden plaats direct bij entree 

van de 400m hal nabij de balie van Thialf. 

▪ Poorten naar de ijshal blijven tijdens de wedstrijd gesloten. 

▪ Kleed je zoveel mogelijk thuis om.  

▪ Kleedkamers zijn geopend, maar beperkt beschikbaar voor een 

maximum aantal personen tegelijkertijd. Op de deur van de 

kleedkamer staat vermeld hoeveel personen van 18 jaar en ouder 

tegelijkertijd in deze ruimte aanwezig mogen zijn. 

▪ Het dragen van een mondkapje is verplicht, alleen bij sporten mag deze afgedaan worden. 

▪ De basisregel is: “Geen medewerking? Geen toegang”. 

 

Coaches 

▪ Ouders en andere bezoekers zijn vanuit overheidswege in de ijshal niet toegestaan tijdens 

wedstrijduren. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen naar de ijsbaan komen brengen. 

▪ Per wedstrijddeelnemer mag 1 coach (in bezit van een geldige trainerslicentie) mee naar binnen.  

▪ De coach wordt alleen toegang verleend door overlegging van een compleet op papier ingevulde 

gezondheidscheck (incl. NAW-gegevens) voor een mogelijk bron- en contactonderzoek door GGD 

Fryslân. Print thuis het formulier en lever het ingevuld in bij de entree van de hal. 

▪ Deze gezondheidscheck kan gedownload worden vanaf onze site. 

▪ Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan langs de zijlijn, op het ijs of elders in het gebouw. 

▪ Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

▪ De basisregel is: “Geen medewerking? Geen toegang”. 

 

Wanneer sporters of coaches de regels niet naleven of aanwijzingen van de coronacoördinator niet 

opvolgen, kan dit leiden tot ontzegging van de toegang door de coronacoördinator van 

MCLN/Schaatscircuit.nl, zonder dat MCLN/Schaatscircuit.nl dan wel Thialf schadeplichtig is jegens de 

bezoeker. 

Zie verder ook: thialf.nl/coronamaatregelen.  
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