Houd Jaap Eden gezond
Geniet van het ijs, houd rekening met elkaar en houd Jaap Eden gezond.

Op basis van de actuele landelijke Corona-maatregelen geldt voor de ijsbaan de
verplichting om elke dag om 17.00 uur te sluiten. Dit heeft de volgende gevolgen:
400-meterbaan








Op de 400-meterbaan komen de volgende uren te vervallen:
o Maandag vanaf het schaatsuur 17.00 uur (Publiek)
o Dinsdag vanaf het schaatsuur 16.50 uur (BGA hardrijders)
o Woensdag vanaf het schaatsuur 16.30 uur (Publiek)
o Donderdag vanaf het schaatsuur 17.00 uur (Publiek)
o Vrijdag vanaf het schaatsuur 16.55 uur (BGA Jeugdschaatsuur)
o Zaterdag vanaf het schaatsuur 16.55 uur (BGA jeugdschaatsuur)
o Zondag vanaf het schaatsuur 16.10 uur (Publiek)
Bezoek met losse tickets/rittenkaart/clinics
o Het kan zijn dat een geboekt schaatsuur is komen te vervallen. In dat geval
krijgt je een persoonlijke e-mail van ons met de toelichting hoe het
aangeschafte entree kan worden verplaatst naar een ander moment
Verenigingslid
o Abonnementshouders ontvangen na afloop van het schaatsseizoen via hun
vereniging compensatie voor de de Coronaregels gemiste schaatsuren
o Om daarnaast toch te stimuleren dat verenigingsleden kunnen blijven schaatsen
is er een eenmalig aanbod voor een 3-rittenkaart om met 50% korting te komen
schaatsen op publieksuren waarbij exclusief plekken beschikbaar worden
gehouden. Verenigingsleden krijgen hierover via hun vereniging nader bericht
o Met de BGA wordt nog bekeken of er in het rooster kansen zijn om uren van
jeugdschaatsen, selecties of wedstrijden als geheel te verplaatsen. Indien dit is
gelukt zal de BGA dit direct zelf met de verenigingsleden
o Het plannen van een inhaalbezoek is niet mogelijk op dit moment
Schaatsschool-cursist
o De jeugdcursussen gaan gewoon door
o Lessen voor volwassenen kunnen op dit moment niet worden gegeven
o Cursisten van De Jaap Eden Schaatsschool ontvangen op een later moment
compensatie voor de gemiste schaatsles. Dit kunnen we doen als exact bekend
is hoeveel schaatslessen er uit zijn gevallen
o Om daarnaast toch te stimuleren dat cursisten kunnen blijven schaatsen is er
een eenmalig aanbod voor een 3-rittenkaart om met 50% korting te komen
schaatsen op publieksuren waarbij exclusief plekken beschikbaar worden
gehouden
o Cursisten van de schaatsschool krijgen hierover per e-mail nader bericht
o Het plannen van een inhaalbezoek is niet mogelijk op dit moment

IJshal


De ijshal is op dit moment gesloten

HORECA


De HORECA is op dit moment gesloten

Voor nu: blijf gezond, blijf actief en we zien je graag weer op het ijs wanneer mogelijk.
Algemene corona-maatregelen op de ijsbaan
De corona-maatregelen hebben invloed op een bezoek aan de ijsbaan maar we kunnen
gelukkig binnen en buiten blijven schaatsen. Onderstaand een overzicht van de maatregelen
die gelden op het terrein van de Jaap Eden IJsbaan.

De 400-meterbaan








Er is geen coronapas nodig als je komt schaatsen op de buitenbaan
Op de publieksuren hebben we het maximale aantal losse beschikbare kaartjes verlaagd.
De kleedkamers zijn op publieke uren gesloten, wel is er overdekte omkleedruimte
naast de jurytoren
Tijdens wedstrijden is geen publiek toegestaan
Ouders kunnen na het helpen met het aantrekken van de schaatsen van de kinderen
plaats nemen rond de boarding op anderhalve meter afstand of het terrein verlaten
We raden je aan zoveel mogelijk omgekleed naar de ijsbaan te komen
Toiletbezoek is mogelijk in de toiletwagen, zonder tonen van de Coronapas

De IJshal


De ijshal is op dit moment gesloten

Horeca



De horeca is op dit moment gesloten
Afhalen is wel mogelijk

Vanzelfsprekend blijven de normale corona-regels van kracht



Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD
Het houden van 1.5 meter afstand is verplicht op en naast het ijs

We zijn blij dat het mogelijk blijft om samen te schaatsen en wensen je veel plezier op het ijs.
Houd rekening met de regels dan houden we Jaap Eden samen gezond.

