ASC Jaap Eden Jeugdschaatsen - Corona maatregelen seizoen 2020-2021
In verband met Corona zijn er voor dit seizoen een aantal maatregelen van kracht op de
Jaap Edenbaan. Wij verzoeken alle deelnemers, ouders en begeleiders van de kinderen
deze maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Informatie hieromtrent kunt u ook vinden
op de website van de Jaap Edenbaan en op de website van de vereniging:
www.ascjaapeden.nl.
Alleen kinderen met een baanpas en per kind één ouder of begeleider mogen tijdens het Jeugdschaatsen het terrein van de Jaap Edenbaan betreden.
Ouders of begeleiders moeten zich vooraf aanmelden via de website van de Jaap Edenbaan.
(Voor noodgevallen kan een ouder of begeleider bij de ingang van de Jaap Edenbaan een QRcode scannen en vervolgens via de eigen smartphone alsnog een toegangskaartje op internet
aanvragen.
Voor aanvang van de 1e les op vrijdag 16 oktober krijgen de kinderen buiten bij de ingang van de
ijsbaan hun baanpas uitgereikt.
Op de ijsbaan zijn de kleedkamers, het restaurant en de garderobe niet toegankelijk. Het middenterrein heeft een houten vloer en er staan een groot aantal banken als kleedruimte opgesteld.
Ouders/begeleiders van de kinderen mogen NIET mee naar het middenterrein en mogen ook
NIET in de garderobe komen. Ook mag men NIET langs de krabbelbaan of op het terras van het
restaurant komen.
De ouder/begeleider mag ALLEEN rond de ijsbaan bij de blauwe opblaasboarding staan.
Iedereen dient altijd 1,5 meter afstand in acht te nemen!
Om op en af het middenterrein te gaan zijn er twee bruggen over het ijs gemaakt.
Voor aanvang van de schaatsles gaan alle kinderen met hun leraar naar het middenveld, daar
schaatsen aantrekken en wachten bij de gesloten ketting totdat de Zamboni van het ijs af is en de
rode lampen uit zijn. Daarna gaat iedereen tegelijk het ijs op en wacht tot het signaal dat de
training van start kan gaan.
Als de training van start is mag er niemand meer vanuit het middenterrein het ijs op stappen of er
vanaf gaan. Tijdens de training gaat men over de achterste brug naar de krabbelbaan en kan van
daar uit vanaf de buitenkant de 400 meterbaan betreden.
Als kinderen tussentijds naar hun schaatstas op het middenveld willen gaan, dan moeten ze via
de krabbelbaan en over de achterste brug naar het middenveld toe.
De kinderen kunnen gebruik maken van de toiletten in het garderobe-gebouw. Om hier te komen
ga je over de krabbelbaan en over de rubber matten.
Ouders/begeleiders kunnen gebruik maken van de toiletwagen die aan de zijkant van de
garderobe is geplaatst. Ouders/begeleiders mogen NIET in de garderobe komen!
We weten dat het niet eenvoudig zal zijn, maar we doen een dringende oproep aan iedereen om
zich zo goed mogelijk aan de regels te houden.
Wij wensen jullie een fijn schaatsseizoen toe
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