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0. Versies

Versie 08102021:

eerste versie

Versie 09112021:

Aanpassingen naar aanleiding van maatregelen per 6 november:
- 4b. Coronacheck toegevoegd;
- 4c. Mondkapjes advies voor sporters en staf gewijzigd in verplichting.

Versie 16112021:

Aanpassingen naar aanleiding van maatregelen per 13 november:
- 4a., 4d., 4e. Geen publiek bij sport.
- 4e. Aanvullingen geen publiek bij de breedtesport
- 4g. Eerdere sluiting horeca en zakelijke markt + aangepaste capaciteit
zakelijke markt.
- 4h. Lagere bezetting Thialf kantoor
- 6. Actualisatie knelpunten en oplossingen
- 7. Toevoeging externe links

Versie 03122021

Aanpassingen naar aanleiding van de maatregelen per 28 november
- 4a. Vanaf 17.00 uur is sporten in Thialf niet meer toegestaan m.u.v. de
topsport;
- 4a. De hoofdingang van Thialf is vanaf 17.00 uur gesloten, uitloop is tot
17.45 uur mogelijk;
- 4a. Er geldt in Thialf een mondkapjesplicht ondanks de coronacheck
- 4a. Er geldt een verplichting tot 1,5 mtr afstand houden van elkaar
behalve op de baan;
- 4c. mondkapjes plicht
- 4c. gewijzigde testbeleid Thialf medewerkers
- 4e. sluiting vanaf 17.00 uur;
- 4f. sluiting vanaf 17.00 uur;
- 4g. aanpassing zakelijke bijeenkomsten

Versie 20122021

Herschreven i.v.m. lockdown per 19 december 2021

Versie 21012022

Herschreven na versoepelingen per 15 januari 2022
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1. Inleiding
Afgelopen seizoen legden de coronamaatregelen een grote beperking op het bedienen van alle
gebruikersgroepen in Thialf. Al snel werd besloten dat alleen de topsport bediend kon worden. Hierdoor
werd een gecontroleerde omgeving gecreëerd. De topsport kon doorgaan en het risico op besmettingen
was, door het voorkomen van vermenging met andere groepen, zeer laag in Thialf. En dat is gebleken.
Per 25 september jl. is de sport zo goed als vrijgegeven door de overheid en ook Thialf, KNSB, Het Gewest
en Topsport Noord willen dat alle doelgroepen weer bediend kunnen worden. Echter, ook in dit seizoen zal
het beperken van de risico’s voor de topsport een rol spelen. De inzet op uitzending naar de Olympische
spelen benadrukt dit extra. Dat maakt komend seizoen wellicht nog uitdagender dan afgelopen seizoen.
Dit vraagstuk hebben Thialf, KNSB, Topsport Noord en Gewest Fryslân samen opgepakt.
Inmiddels zijn er weer diverse ‘regimes’ geweest van avond lockdown, volledige lockdown tot aan de forse
versoepelingen per 15 januari 2022. Het protocol is daar steeds op aangepast.

2. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn daarbij door de partners geformuleerd:
•
•
•
•

Topsport, breedtesport en recreatieve sport worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd;
De kans op besmettingen voor topsporters, door vermenging van groepen, in en om Thialf,
dient te worden geminimaliseerd;
Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van alle gebruikersgroepen in Thialf;
Doelstelling is te werken vanuit een ‘gezamenlijk Thialf protocol 2021-2022’.

3. Werkwijze
Om op korte termijn te komen tot een gedragen stuk was het in aanvang niet wenselijk vele bijeenkomsten
met veel gebruikers te houden. Daarom is eerst ‘mandaat’ gevraagd aan de gebruikersgroepen. Niet in juridische zin
maar om van iedereen het committent en vertrouwen te krijgen dat alle belangen behartigd worden.
Samengevat doet Topsport Noord dat voor de groepen met een topsport en/of talentstatus status, KNSB en
Gewest Fryslân voor de overige top- en breedtesportprogramma’s en -wedstrijden (langebaan en
shorttrack) en Thialf voor de recreatieve sport, de schaatsscholen, de Thialf Academy alsmede voor de
gebruikers van de ijshockeyhal.
De volgende stappen zijn genomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Communiceren van deze gezamenlijk aanpak (uiterlijk 3/9)
Vragen om ‘mandaat’ voor deze aanpak (uiterlijk 7/9).
Betrekken van alle gebruikersgroepen en ophalen van knelpunten (uiterlijk 10/9).
Inventariseren van knelpunten (uiterlijk 14/9).
Communiceren over inventarisatie en stand van zaken (uiterlijk 17/9).
Verzenden van gezamenlijk protocol in concept (uiterlijk 25/9).
Reacties en verbeteringen verwerken in de eerste definitieve versie (uiterlijk 30/9).
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4. Protocol Thialf
a. Algemeen
• De landelijke basisregels zijn te allen tijde van kracht: houd afstand, neem de hygiëneregels in acht,
blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• Topsport trainingen zijn besloten en dus niet toegankelijk;
• Publiek bij sport, zowel bij de professionals als de amateurs, is niet toegestaan. Dat geldt dus niet
alleen voor (onderlinge) wedstrijden maar ook voor trainingen en lessen;
• Er geldt bij toegang in Thialf een coronacheck;
• Er geldt in Thialf een mondkapjesplicht;
• Er geldt een verplichting tot 1,5 mtr afstand van elkaar behalve tijdens sporten op de baan;
• De horeca is gesloten;
• Volg te allen tijde de aanwijzingen op, zowel van Thialf medewerkers, andere medewerkers als de
fysieke aanwijzingen;
• Bezoekers die de regels niet naleven kunnen worden medegedeeld om Thialf direct te verlaten;
• Vragen via info@thialf.nl of ter plekke bij de frontdesk in de entree.
b. Coronacheck
Er gelden overheidsmaatregelen met betrekking tot de toegang in Thialf:
• Coronatoegangsbewijs (CTB) geldt voor alle sporters, bezoekers, gasten horeca, gasten
zaalverhuur, enz.
• mondkapje is voor iedereen verplicht, behalve tijdens sporten op de baan;
• voor topsport geldt in principe hetzelfde waarbij KNSB/NOCNSF uiteraard nog extra eisen kan
stellen;
• iedereen die functioneel in Thialf moet zijn (personeel, kantoorhuurders, personeel en instructeurs
schaatsscholen, horecapersoneel, personeel winkel maar ook jury, scheidsrechters en vrijwilligers) zijn
uitgezonderd van de check.
Met gebruikers is afgesproken deze opgave te verdelen. In grote lijnen controleert Thialf doordeweeks
zelf tot en met een einde middag en daarna weer vanaf recreatief. Hetzelfde geldt in het weekeinde op
zaterdag en zondag vanaf recreatief. De piekperiode doordeweeks (tussen einde middag en recreatief)
en in het weekeinde (voor recreatief en deels de avonden) vraagt om een inzet van de gebruikers
alsmede samenwerking.
In hoofdlijnen zijn de volgende werkafspraken gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Thialf stelt een corona coördinator voor roosters controleurs en afstemming met Thialf;
Gebruikers werven vrijwilligers voor bezetting;
Thialf beheert een WhatsApp-groep voor dagelijkse communicatie;
Thialf brieft CTB-checkers;
Thialf stelt equipment met apps beschikbaar voor CTB-checkers die geen gebruik willen of kunnen
maken van eigen device;
Thialf richt entree dusdanig in dat stromen zich efficiënt kunnen scheiden waardoor checks soepel
verlopen (Thialf), 18-jaar en ouder, jeugd onder 19 en functioneel aanwezigen
(staf/vrijwilligers/jury/trainers/bestuursleden/e.d.);
Thialf is beschikbaar (primair frontdesk) voor handhaving issues die bij controle kunnen
ontstaan. Afhankelijk van de ervaringen kan worden opgeschaald door Thialf;
Periodiek houden Thialf en gebruikers voortgangsoverleg.
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c. Topsport Trainingen
Topsport Noord en de KNSB zijn verantwoordelijk voor het coronabeleid binnen de (sub)topsport omgeving
van Thialf. Onderstaand is dit beleid samengevat. Vragen hierover kunnen worden gericht aan
r.hoekstra@topsportnoord.nl of f.vanderwart@knsb.nl
Testbeleid topsport en staf:
• Onder topsport wordt verstaan: alle sporters (KNSB, KNGU, JBN en KNZB) die geaccrediteerd zijn en
gebruik maken van de faciliteiten van Topsport Noord;
• Iedereen die gebruik maakt van de ijs- en krachtfaciliteiten is verplicht min. één keer per week een
geldige negatieve uitslag van een gevalideerde Covid-19 test te kunnen overleggen bij hun eigen
sportarts;
• Datzelfde geldt voor stafleden van de teams;
• Ongevaccineerden dienen iedere 3 à 4 dagen (2x per week) een gevalideerde test te doen;
• Atleten die deelnemen aan een Team Pursuit training dienen binnen 2 uur voor aanvang van de
training een gevalideerde test te kunnen ondergaan;
• Voor deelname aan topsporturen, combinatie-uren, mass starttraining en
topsporttrainingswedstrijden geldt dat een negatieve uitslag moet worden overhandigd via
bondsarts@knsb.nl.
• Onder gevalideerde test wordt verstaan: de PCR test, de antigeentest dan wel de sneltesten die
Topsport Noord bij Thialf per 11 oktober jl. heeft gefaciliteerd op het parkeerterrein voor Thialf
(aanmelden kan via www.testenvoortoegang.org).
Toegang topsporter en staf:
• Om kruisbesmetting te voorkomen dienen topsporters en staf gebruik te maken van de in- en
uitgang aan de westzijde (topsportzijde) van het stadion.
• Daarbij zijn Gewestelijke rijders (degenen die geen accreditatie hebben van Topsport Noord) alsmede
Thialf Academy uitgesloten. Zij maken gebruik van de hoofdingang (aankomst en vertrek) en kleden
niet om aan de westzijde maar aan de oostzijde. Zij mogen voor de warming up gebruik maken van de
fietsen onder het Daikin Dek maar niet om na de training uit te fietsen. Dit geldt voor de ochtend. Na
de middagtraining geldt dat er wél kan worden uit gefietst;
• Topsport blijft om die reden aan de westzijde en vermijdt de oostzijde; Ook na de training blijven zij
aan de westzijde i.v.m. de start van de recreatie en vertrekken via de topsportingang;
• Gewestelijke rijders en Thialf Academy hebben alleen toegang tot de krachtruimte beneden aan de
westzijde en op de afgesproken momenten;
• Sporters en staf worden dringend geadviseerd zich niet te mengen in publieke ruimtes of tussen
publiek.
• Sporters en staf zijn verplicht een mondkapje te dragen (niet tijdens de sportbeoefening);
• Specifiek voor de topsport op de 30x60 geldt dat er een scheiding wordt aangebracht in de
tunnelopgang. Topsport wordt zo gescheiden van de breedtesport.
Testbeleid medewerkers organisaties:
Onder de organisaties die vaste gebruiker zijn van de ruimtes aan de westzijde (topsport) worden verstaan:
• KNSB;
• Topsport NOORD;
• Innovatielab;
• Gewest Fryslân.
Van alle medewerkers en stagiaires die gebruik maken van de ruimtes (kantoren en vergaderruimtes) op
Thialf vragen wij mee te gaan in het Testbeleid topsport. Indien hier bezwaren tegen zijn, kan er als
alternatief gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van Sportstad Heerenveen (op basis van
beschikbaarheid) of anders raden wij thuiswerken aan.
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Toegang overige aanwezigen (bezoekers & media)
• Alleen toegestaan indien schriftelijk toestemming is verleend door één van de onderstaande
partijen. Aanvragen via r.hoekstra@topsportnoord.nl. Media via c.mureau@knsb.nl.
• Alleen toegestaan op basis van een coronatoegangsbewijs;
• Een mondkapje voor iedere aanwezige incl. media is verplicht;
• 1,5 meter afstand is verplicht voor iedere aanwezige incl. media;
• Thialf verleent alleen toegang indien zij schriftelijk zijn geïnformeerd door Topsport Noord of KNSB.
• Met de schoonmaak is afgesproken dat zij de topsportzijde schoonmaken voordat de eerste
gebruikers er zijn en om die reden niet periodiek getest hoeven te worden;
• Thialf heeft haar eigen protocol sinds eind november aangepast waarbij iedere medewerker
wekelijks getest wordt;
d. Topsport Wedstrijden en competities
Voor professionele wedstrijden en topcompetities geldt dat de organiserende partij verantwoordelijk is
voor een passend coronabeleid inclusief handhaving en communicatie hiervan. In de basis geldt dat:
Tot nader orde is publiek niet toegestaan bij professionele sportwedstrijden en topcompetities.
Onder de definitie van professionele sportwedstrijden en topcompetities vallen in Thialf op dit moment:
Langebaan:
Shorttrack:
IJshockey:

NK, EK, WK, WC en OKT, trainingswedstrijden;
IIC, NK, KNSB Cup, trainingswedstrijden
Beker en BeNeLeague UNIS Flyers;

Vragen via: corona@knsb.nl
e. Breedtesport
Algemeen
De basisregels blijven van toepassing (zie algemeen);
Alle sportactiviteiten in trainingsvormen zijn toegestaan;
Wedstrijden zijn alleen onderling toegestaan;
Publiek is niet toegestaan bij onderlinge wedstrijden en trainingen;
Verenigingen en schaatsscholen zijn zelf verantwoordelijk voor het communiceren en handhaven van de
maatregelen richting de deelnemers;
• Verenigingen en schaatsscholen worden geadviseerd een coronacoördinator/aanspreekpunt aan te
stellen waarvan het duidelijk is hoe eigen leden en bezoekers deze persoon kunnen bereiken;
• Veterstrikouders dienen (na hulp bij het onderbinden van de schaatsen) plaats te nemen op de tribunes;
• Vragen kunnen worden gericht aan de desbetreffende club, vereniging of schaatsschool;
•
•
•
•
•

Trainingen
• Tot nader order is geen publiek toegestaan bij trainingen. Onder publiek wordt verstaan:
ouders, bezoekers, chauffeurs en anderen die géén actieve rol hebben bij een training;
• Het is voor ouders/chauffeurs niet toegestaan tijdens de training in de voorhal van Thialf te verblijven.
Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk met kinderen te carpoolen;
• Voor aanvang van de training hebben ouders de mogelijkheid om een jeugdlid over te dragen aan de club
of vereniging. Wanneer het jeugdlid is opgevangen, dient de ouder/chauffeur de voorhal te verlaten tot
het tijdstip waarop de training is afgelopen;
• Er is momenteel geen ander alternatief voor ouders dan om buiten te wachten, even te wandelen of te
wachten in de auto.
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Uitzondering voor trainingen
• Clubs/verenigingen kunnen onder voorwaarden veterstrikouders aanwijzen voor trainingen van de
jongste pupillen;

•

Veterstrikouders dienen altijd herkenbaar te zijn d.m.v. de gele hesjes die door Thialf aan
clubs/verenigingen beschikbaar worden gesteld.

(Onderlinge) Wedstrijden
• Tot nader order is geen publiek toegestaan bij onderlinge wedstrijden in Thialf. Onder publiek wordt
verstaan: ouders, bezoekers, chauffeurs en andere betrokkenen die geen actieve rol hebben bij een
training;
• Wanneer sporters, trainers, scheidsrechters, juryleden en andere betrokkenen geen actieve rol meer
hebben tijdens een onderlinge wedstrijd worden zij ook als publiek beschouwd en dienen zij de ijshal te
verlaten;
Voorbeeld: Een schaatser heeft zich geplaatst voor een tweede race maar besluit deze niet te rijden. De wedstrijd is
daarmee voor hem/haar beëindigd. De schaatser wordt nu beschouwd als publiek en dient de ijshal te verlaten.
•

Het is voor ouders/chauffeurs niet toegestaan tijdens de onderlinge wedstrijd in de voorhal van Thialf te
verblijven. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk met kinderen te carpoolen;
Voor aanvang van de onderlinge wedstrijd hebben ouders de mogelijkheid om een jeugdlid over te dragen
aan de club of vereniging. Wanneer het jeugdlid is opgevangen, dient de ouder/chauffeur de voorhal te
verlaten tot het tijdstip waarop de wedstrijd is afgelopen;
Het enige alternatief voor ouders is om buiten te wachten, even te wandelen of te wachten in de auto.

•

•

Uitzonderingen voor onderlinge wedstrijden
• Personen die een functionele rol hebben tijdens een wedstrijd (scheidsrechters, juryleden, enz.) zijn
uitgezonderd en herkenbaar. Indien nodig kunnen daartoe gele hesjes aan clubs/verenigingen beschikbaar
worden gesteld.
• Clubs/verenigingen kunnen onder voorwaarden veterstrikouders aanwijzen voor trainingen van de jongste
pupillen;

•

f.

Veterstrikouders dienen altijd herkenbaar te zijn d.m.v. de gele hesjes die door Thialf aan
clubs/verenigingen beschikbaar worden gesteld.

Recreatie
• De basisregels blijven van toepassing (zie algemeen);
• Recreanten die uit geschaatst zijn worden verzocht de ijsbaan z.s.m. te verlaten.
• Er kunnen alleen online tickets worden gekocht voor toegang, via: Webshop | Thialf.nl.
• Vragen via info@thialf.nl

g. Horeca & Zakelijke bijeenkomsten
Horeca
• Tot nader order is de horeca gesloten;
Zakelijke bijeenkomsten
• Bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
• Vragen via horeca@thialf.nl

Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie: 21-01-2022
h. Kantoorhuurders
• Alle huurders zijn verantwoordelijk voor coronamaatregelen binnen hun eigen bedrijfsvoering.
• Toegang via de hoofdingang is toegestaan maar er wordt dringend verzocht om de kantooringang te
blijven gebruiken.
• Idem voor bezoekers aan de kantoren.
• Het is alléén tijdens de recreatieve uren toegestaan de ijshallen te bezoeken.
• Het kantoor van Thialf zal door het thuiswerk advies minder bezet zijn. Uiteraard is de frontdesk
gewoon open, de facilitaire dienst actief en zijn we telefonisch en per mail goed bereikbaar;

5. Uitvoering
Afstemming
De uitvoering wordt dagelijks in de onderlinge contacten met alle gebruikers dagelijks ervaren. De
ondergetekenden vormen de stuurgroep die regelmatig overleg voeren om die dagelijkse
ervaringen te evalueren en waar nodig het protocol bij te sturen.
Toezicht
In de uitvoering op en rond de baan zal een beroep worden gedaan op de gebruikersgroepen met de
gedachte dat de organisator verantwoordelijk is voor het toezicht op haar eigen activiteiten.
Het toezicht zal vooral gericht zijn op de uren van breedtesport en recreatie en het voorkomen van
kruisbestuiving ter bescherming van de topsport. Maar het is uiteraard ook helder dat er ook bij de
topsport een grote verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van eigen gedrag. Samengevat met
betrekking tot het praktische toezicht geldt:
Wat?
Gebruik banen conform planning
Uitvoering protocol topsport/subtopsport
Naleving richtlijnen breedtesport
Naleving richtlijnen recreatief

Wie?
Thialf
Topsport Noord / KNSB / Gewest
Baancommissie / SKA / STUUP / SCT / KCT / overig
Thialf

6. Knelpunten en oplossingen
De inventarisatie leverde in aanvang de volgende knelpunten en oplossingen op:
1. Er waren in aanvang meerdere regimes qua protocollen op het combi topsport uur. Betrokken
partijen hebben met elkaar een extra of afwijkend (test) beleid afgesproken dat aan de
genoemde kaders voldoet;
2. Topsportingang: deze zal alleen worden gebruikt door sporters geaccrediteerd door Topsport
Noord. Tijdens club en STF uren waarbij gebruik wordt gemaakt van de 400 meter baan zullen
deze deelnemers via hoofdingang Thialf naar binnen komen. Datzelfde geldt overigens voor de
shorttrackers en kunstrijders van het STF;
3. Kruisbestuiving shorttrack middenterrein en trainingsfaciliteiten omloop: er wordt gewerkt
aan een oplossing (scheiding van de tunneluitgang & omloop) om kruisbestuiving tussen
breedtesport/recreatie en topsport shorttrack te voorkomen. Een dergelijke oplossing is
inmiddels door de gemeente te worden goedgekeurd i.v.m. veiligheidseisen. De uitvoering
wordt binnenkort verwacht;
4. Mogelijke kruisbestuiving bij warming up breedtesport op de Omloop. Inmiddels heeft
Thialf om meerdere redenen de warming up in de Omloop niet langer toegestaan;
5. Toezicht op bovenstaande tijdens breedtesporturen gebeurt door de organisator
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(baancommissie, schaatsscholen, overige verenigingen);
6. Toezicht op bovenstaande tijdens recreatieve uren gebeurt door Thialf door het inhuren van
extra beveiliging/toezicht. Voor de weekenden is dit sinds eind oktober geregeld. Voor door
de week nog niet door de krapte op de arbeidsmarkt. Thialf werkt hier voortdurend aan.

7. Tot slot
Naast de gevraagde committent, doen wij vooral een gezamenlijk beroep op ieders begrip en flexibiliteit.
We hadden allemaal gehoopt dat corona afgelopen zomer definitief onder controle zou zijn maar de
realiteit is hardnekkig. Onze inzet is om desondanks een zo normaal mogelijk seizoen te kunnen draaien.
Alleen mét elkaar maken we samen schaatsen mogelijk !

Zie ook:
NOC*NSF:

Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF

Rijksoverheid:

Veel gestelde vragen corona & sport

Centrum Veilige Sport Nederland:

Sociale veiligheid in corona tijd
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