
Onderwerp: einde warming up in De Omloop 
Datum: 2021-11-04 12:00 
Afzender: Marc Winters <m.winters@thialf.nl> 
 
Beste schaatser/trainer, 
 
De directie van Thialf vraagt je aandacht en actie voor het volgende: 
Voorafgaand aan de trainingsuren van de baancommissie, is er vorig jaar tijdens Corona geen gebruik 
gemaakt van de Omloop als warming-up ruimte (m.u.v. de eerste weken) om de simpele reden dat er 
grotendeels niet geschaatst werd. Daaraan voorafgaande seizoenen werd dit nog wel toegestaan 
door ons maar om meerdere redenen stappen we daar per dit seizoen vanaf: 
 

• Een voornaam punt zijn de schoonmaakkosten. Gebruik betekent vervuiling en Thialf zal het 
pand toch schoon moeten houden; 

• Specifiek geldt dat in het bijzonder nog voor de ramen waar veel leden met hun handen 
tegen de ramen staan te rekken; 

• Een groot deel van het seizoen wordt er opgebouwd of staan er spullen van anderen 
(leveranciers, cateraars, e.d.) i.v.m. de grote toernooien. Niet zelden wordt daarmee 
'gerommeld'; 

• Met regelmaat en vaak aan het einde van de dag, worden er zakelijke events gehouden en 
ook de boven entree daarvoor gebruikt. 

• Er is geen toezicht en er staat nog wel eens een deur open waardoor mensen door het pand 
gaan (incl. bijv. toiletgebruik daar beneden en dat betekent weer meer schoonmaak); 

• En dan hebben we nog Corona. We constateren dat er leden op de fietsen van de topsport 
zitten die daar gedurende dit seizoen staan uit preventieve overwegingen in relatie tot het 
besmettingsrisico. 

 
Ondanks dat we de breedtesport graag faciliteren weegt dat niet op tegen de serie nadelen en 
kosten die we ervan hebben en zijn er bovendien alternatieven.  
Ten eerste buiten, wat ook afgelopen jaar in aanvang prima ging.  
En ten tweede rondom de baan. 
 
Ondanks dat we het de eerste maand 'gedoogd' hebben is het per maandag 8 november niet meer 
toegestaan de Omloop, dan wel andere delen in het gebouw (m.u.v. de hal zelf), te gebruiken als 
warming-up ruimte. 
 
Dank je hartelijk. 
Met sportieve groet, 
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