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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 wedstrijden maar ook voor trainingen en lessen, e.d.; 

 Bezoekers die niet komen schaatsen, zijn alleen welkom in Brasserie de Bûtenbocht;  

 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. 
 

Coronacheck  
Per 6 november gelden er nieuwe overheidsmaatregelen met betrekking tot de toegang in Thialf:  

 Het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt voor alle sporters, bezoekers, gasten horeca, gasten zaalverhuur, 
enz.; mondkapje is voor die gecheckte personen niet verplicht;  

 Voor topsport geldt in principe hetzelfde waarbij KNSB/NOCNSF uiteraard nog extra eisen kan stellen 
(bijv. wel mondkapje);  

 Iedereen die functioneel in Thialf moet zijn (personeel, kantoorhuurders, personeel en instructeurs 
schaats-scholen, horecapersoneel, personeel winkel maar ook jury, scheidsrechters en vrijwilligers) zijn 
uitgezonderd van de check. 

 
Breedtesport Algemeen  

 De basisregels blijven van toepassing. Zie boven; 

 Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan;  

 Publiek is niet welkom bij wedstrijden en trainingen;  

 Verenigingen en de baancommissie zijn zelf verantwoordelijk voor het communiceren en handhaven 
van de maatregelen richting de deelnemers;  

 Verenigingen en de baancommissie worden geadviseerd een coronacoördinator/aanspreekpunt aan te 
stellen waarvan het duidelijk is hoe eigen leden en bezoekers deze persoon kunnen bereiken; voor de 
baancommissie is dit de secretaris. 

 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 baancommissie;  
 

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;  

 Ouders/chauffeurs kunnen desgewenst een consumptie nuttigen in de Brasserie. Deze is van 
overheidswege tot 20.00 uur geopend. Voor toegang is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. 
Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij 
afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht;  
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 Een alternatief voor ouders is om even te wandelen of te wachten in de auto. Uitzondering voor 
trainingen  

 Om meerdere redenen is een warming up in de Omloop niet langer toegestaan; 

 Clubs/verenigingen kunnen onder voorwaarden veterstrikouders aanwijzen voor trainingen van de 
jongste pupillen; de baancommissie hanteert daarbij de limiet van maximaal 8 pupillen op 1 
veterstrikouder, met vooraf opgaaf van namen van veterstrikouders volgens een met de verenigingen 
afgestemde procedure; 

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

 

Wedstrijden  
 Tot nader order is geen publiek meer toegestaan bij 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 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 wedstrijd in de voorhal van Thialf te verblijven. 
Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk met kinderen te carpoolen;  

 Voor aanvang van de 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;  

 Om meerdere redenen is een warming up in de Omloop niet langer toegestaan; bij wedstrijden is het 
mogelijk om buiten het stadion een warming up te doen. Via een in-en uitloop stempel, verkrijgbaar bij 
de CTB-checker, hoeft men dan niet weer de QR-check te ondergaan; 

 Ouders/chauffeurs kunnen desgewenst een consumptie nuttigen in de Brasserie. Deze is van 
overheidswege tot 20.00 uur geopend. Voor toegang is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. 
Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij 
afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht;  

 Een alternatief voor ouders is om even te wandelen of te wachten in de auto.  
 

Uitzonderingen voor 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; de baancommissie hanteert daarbij de limiet van maximaal 8 pupillen op 1 
veterstrikouder, met vooraf opgaaf van namen van veterstrikouders volgens een met de verenigingen 
afgestemde procedure; 

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