
 
Nieuwsbrief SKOV – Trainen in coronatijd 

Nieuwsbrief Skeelerclub Oost Veluwe Heerde  
  

Onderwerp: Start van het skeeleren in Corona tijd  
Regels:  Zoals aangegeven door de regering / RIVM en aanvullend gemeente Heerde 
Jeugd basisscholen : Mag weer met elkaar in contact komen en in groepsverband trainen.  
 
Het bestuur i.s.m. de trainers hebben dan ook besloten deze groep op te starten. 
Vanaf donderdag 30 april en daarna op dinsdag en donderdagavond. 
 
1e uur 18:00 uur aanwezig en om 18.15 uur op de skeelers, einde training 19:30 uur   (wij doen geen warming-up 
de kinderen mogen gelijk de skeelers aandoen en de kinderen zullen op de skeelers een langere warming-up 
krijgen. De kinderen van het eerste uur doen hun skeelers in het laantje (bij de dug-out)  aan 
 
Hetzelfde geldt voor het 2e uur van Jennifer en Monique Dat wordt vanaf 19.15 uur aanwezig en 19.30 uur op de 
skeelers. Zij trainen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen worden verdeeld, afhankelijk van het aantal 
aanwezig leden. 
Ouders en leden van het tweede uur lopen via het heuveltje om het clubhuis heen en doen onder de luifel de 

skeelers aan.  

De groep 18+ O.l.v. Wim Draaijer 
Voor deze leden geldt helaas dat zij nog niet mogen trainen. 
 

 

Let op: neem altijd de sportschoenen en skeelers mee! ( ook bij slecht weer)  

• Er zullen maatregelen genomen worden wanneer een train(er) (ster) geen contact wenst. Door andere 
trainer de oefening te laten doen. 

• Ouder(s) verzorger(s) enz. zullen aanwezig mogen zijn zo lang als dit nodig is om hun kind te helpen met 
    skeelers aandoen en uitdoen en indien echt noodzakelijk op gepaste afstand van anderen blijven, 1.5 mtr.  

• Dit betekend dat in principe alleen het kind achter blijft bij de trainers tijdens de training.  

• Aan de piste en het wegparcours mag men niet staan.  

• We zullen het toegangshek bij de dug-out dan ook sluiten voor niet skeeleraars. 
 
Het clubhuis: 

• Het clubhuis blijft gesloten m.u.v. EHBO hulpverlening enz. tijdens trainingsuren 

• Er is geen verkoop van koffie enz. 
 
EHBO :  

• De trainer neemt EHBO tas mee naar buiten   
De volgende regel is discutabel: 

• Bij assistentie van EHBO mag dit niet gedaan worden door trainers en of EHBO  

• De ouder –verzorger neemt de taak EHBO op zich. Echter mogen zij niet bij de training aanwezig zijn 
o Als club stellen wij een EHBO’er beschikbaar zodat wanneer er iets gebeurt waar hulp bij nodig is 

dit in overleg met ouder-verzorger gedaan wordt. 
 
2e uur wedstrijdgroepen traint op 1,5 meter uit elkaar. o.l.v. Jeroen –Dylan- Henk of Bertran. 

• Deze groep gaat trainen op maandag en woensdag vanaf 19:30 uur  

• Toegevoegd als trainers voor deze groep zijn Jaimy Horst en Glenn Nijenhuis. 
           Reden toevoeging: Jeroen heeft ongelukje gehad en kan momenteel niet op skeelers mee trainen. 
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TOPSPORT: 
Aangezien de accommodatie van de Skeelerclub door Gemeente Heerde is aangemerkt als topsport locatie zijn er 
aanvullende regels voor de Skeelerclub Oost Veluwe opgesteld: 
Dit betekent dat: 

• Topsport leden of niet leden mogen trainen onder begeleiding van een door de KNSB aangewezen trainer 
    of trainster en of professionele schaatsploeg trainer of trainster. 

B.v. baan kan worden verhuurd aan KNSB, Reggeborgh, Okay fashion, Jumbo, RTC’s enz.… 
 
Materialen: 

• De aanhanger met skeelers gaat voor keuring en onderhoud weg in week 18 

• Er zullen een 10-tal kratjes met materiaal uit deze kar gehaald worden en in het clubhuis gezet worden. 

• Spelmaterialen worden na gebruik apart gezet in het hok met witte deuren, en daar waar nodig 

gedesinfecteerd.  

Nieuwe leden: 

De kans is groot dat door de verkoop van zoveel skeelers en skates er een aanloop van leden komt. 

De meeste zullen zelf al skeelers of skates hebben maar geen helm. 

Voor wie als nieuw lid bij de club komt geldt: 

• Dat zij gratis een helm of skeelers-skates kunnen lenen. 

• Na de training zullen de materialen voorzien worden van naam en opgeslagen worden.  

• Zodra een nieuw lid stopt zullende materialen ontsmet worden. 

Jeugdcommissie, trainers en bestuur bewaken dit. 

Verantwoording: 

• Ondanks het protocol van ministerie RIVM en gemeente Heerde zal het bestuur van de Skeelerclub  
    verantwoordelijk gehouden worden voor naleving van de regels. 

• Als bestuur en trainers nemen wij onze verantwoording maar zonder medewerking en hulp van ouder 
    verzorgers en skeeleraars is dit niet mogelijk. 

• Daarom mocht er misbruik van de geboden ruimte gemaakt worden dan zal het bestuur de locatie sluiten. 

• Skeeleraars die zich toevoegen tot de maandag en of woensdag groep worden per direct lid voor 
    minimaal de rest van het jaar ( Het bestuur kan hier een uitzondering op maken) 

• Mochten er aanvullingen en of wijzigingen aangekondigd door VSG - Gemeente Heerde –RIVM-NOC-NSF en 
of KNSB komen dan zullen wij als bestuur deze bespreken en daar waar mogelijk volgen.  

• Voor entree van de skeelerbaan zal men handen wassen met desinfectiemiddel 
o De club zal een tafel met desinfectiemiddel bij ingang ter hoogte van clubhuis gereed zetten 
o Er zullen verspreidt stoelen geplaatst worden voor het ondersteunen bij aan- en uittrekken van 

skeelers enz. 
o Ouders-verzorgers verlaten de locatie  

Meer info via info@skeelerhuus.nl en op de site www.skeelerhuus.nl volg ons ook op facebook skeelerhuus. 
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