
 

 

 

 

Coronamaatregelen IJsclub de Molenhoek 
 

Openingstijden  van 10:00 tot 20:00 uur is de natuurijsbaan open. 

 van 20:00 - 20:45 uur en voor 10:00 uur is de baan gesloten voor 
baanonderhoud. 

In- en uitgang  Er is een aparte in- en uitgang en er zijn looproutes. 

 We vragen nadrukkelijk geen gebruik van de slootjes te maken om 
de ijsbaan op te gaan, alleen de officiële ingangen. 

 De ingang van de ijsbaan is bij de rechter ‘kleine’ poort. 

 De uitgang is via de grote poort.  

 In- en uitgangen, looproutes zijn d.m.v. bordjes aangegeven. 

Clubgebouw  Het clubgebouw is voor iedereen gesloten. 

 Er is geen koek en zopie beschikbaar bij de ijsbaan. 

Toiletgebruik  Schaatsers kunnen geen gebruik maken van toiletvoorzieningen 
op het terrein van de ijsbaan. 

Coronamaatregelen  Schaatsers tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden. 

 Schaatsers boven de 18 houden te allen tijde 1,5 meter afstand 
van elkaar (ook als je uit één huishouden! Dit voor het overzicht) 

 Schaatsers mogen met maximaal twee mensen bij elkaar rijden op 
1,5 meter afstand.  

 Het rijden in ‘treintjes’ is niet toegestaan. 

 Wedstrijden/mini molentocht en andere activiteiten worden niet 
georganiseerd en zijn officieel landelijk verboden.  

  

Naleving regels  We waarschuwen schaatsers die zich niet aan de maatregelen 
houden twee keer.   

 Bij het tweemaal niet opvolgen van de regels wordt de politie 
ingeschakeld om te handhaven.  

 Bij teveel drukte en/of problemen bij het naleven van de 
maatregelen kan de ijsclub ervoor kiezen de baan te sluiten. 

Aanwezigheid vanuit de 
ijsclub 

 Bestuursleden en overige vrijwilligers van de ijsbaan zijn te 
herkennen d.m.v. van gele hesjes. 

 Er is altijd een EHBO’er aanwezig, vraag één van de bestuursleden 
of vrijwilligers indien hulp is gewenst.  

IJsdikte en veiligheid  De gebruikelijke ijsdikte (minimaal 7 cm) wordt gehanteerd 
voordat we over gaan tot openstelling van de ijsbaan.  

 

 

 

 


