
Na zorgvuldig overleg zijn we tot de volgende beslissingen gekomen aangaande ons 
beleid betreffende de schaatstrainingen zoals die door HogerOp gefaciliteerd worden:


De trainingen blijven gefaciliteerd, zij het op een aangepaste wijze. 
 

Deze wijze geldt dan vanaf morgen 17 oktober voor onbepaalde tijd, en zal voortdurend 
geëvalueerd worden, we leven in snel veranderende tijden en zo zal ook ons beleid aan 
verandering onderhevig zijn.

Elke keer als dat gebeurt zal er aan iedereen een bericht in de app groep verstuurd 
worden (of per mail aan wie daarmee niet bereikbaar is) dat er een update dienaangaande 
op onze site te lezen valt.


1.We proberen groepsvorming zoveel mogelijk te voorkomen door een ieder slechts 
individueel te laten rijden, met een van te voren door de trainers gemaakt schema. 
Verzamelen wordt daarmee vermeden, en daarmee ook het bijna onvermijdekijke risico op 
te kleine onderlinge afstand.


Als bestuur vinden we het namelijk heel belangrijk om elke mogelijkheid tot 
groepsvorming tot het minimum te beperken, nog meer dan de huidige regels op de 
ijsbaan dat doen.  

2.Het is aan de trainer of zij/hij zich op of naast het ijs bevindt, zij/hij zal van tijd tot tijd 
iemand bij zich roepen met een verbeterpunt of anderszins aanwijzing. Het is niet aan de 
schaatsers om zelf, op eigen initiatief, naar de trainer te gaan. Dit wederom om 
groepsvorming te voorkomen.


3.Trainers kunnen in overleg met elkaar op elk moment besluiten dat de situatie op het ijs 
volgens hen te risicovol is, en vervolgens een ieder adviseren naar huis te gaan.


4.Ook voor elke schaatser geldt dat haar/zijn keuze om op het ijs te gaan dan wel te 
blijven ons inziens vooral ingegeven zou moeten worden door een verantwoordelijkheids 
gevoel t.o.v onze samenleveng als collectief, nog meer dan door bekommering alleen 
om eigen gezondheid en die van de naasten. 

Ook binnen een uur zou de situatie kunnen veranderen, eenmaal op het ijs wil niet zeggen 
dat dat altijd voor een uur is, blijf alsjeblieft flexibel en alert op je omgeving, in dit geval de 
gehele baan.


De mogelijkheid wordt onderzocht of schaatsers binnenkort met hun KNSB-abonnement 
ook op een ander uur naar keuze ( binnen de mogelijkheden) haar/zijn training zullen 
kunnen afwerken, hetgeen de spreiding van drukte erg zou bevorderen.


