
Opzet baaninrichting tijdens
training en wisselmomenten



Eerste trainingsblok
• Alle rijders via de brug naar middenterrein en nemen plaats op banken aan de 

zijde van het coachvak
• Op aangeven CBVU start training en rijders gaan naar het ijs, aan de kant van 

coachvak, direct oversteken naar de buitenboarding
• Langs de buitenboarding circuleren tot de pionnen geplaatst zijn (pionnen bak op 

middenterrein, plaatsing volgens rooster)
• Op aangeven CBVU en groene lamp start training 
• Binnen baan snelheid hoog, naar buiten toe lager. Uitrijbaan tegen de 

buitenboarding.
• LET OP! vermijd oversteken naar het binnenterrein
• Einde training via melding CBVU en rode lamp
• Ieder komt omhoog en gaat circuleren in de binnenste baan.
• Pionnen worden opgehaald
• Ijsverzorging start aan de buitenboarding. ALLE RIJDERS in de binnenbaan! 

Oversteken van buiten naar binnen, alleen achter de Zamboni langs!
• Alle rijders verlaten het ijs aan de kant van het coachvak naar het middenterrein



Tweede blok
• Rijders van het tweede blok komen via de brug naar het middenterrein en nemen plaats op de 

banken aan tribune zijde.
• Rijders van het eerste blok verlaten het middenterrein via de aangegeven route over de brug

naast het Trefpunt
• Op aangeven van de CBVU betreden rijders tweede blok het ijs aan de tribune zijde en circuleren

tegen de buitenboarding aan. Oversteken alleen achter de Zamboni langs!
• LET OP! Ijsverzorging is dan nog niet klaar. ALLE rijders tegen buitenboarding!
• Pionnen worden geplaatst
• Wanneer Zamboni ijs verlaat stopt circulatie op aangeven CBVU bij 1000m start/finish, zodat dit

veilig gebeurt
• Op aangeven CBVU en groene lamp start training
• Enz

• NB laatkomers kleden om aan de buitenkant van de baan bij de rechter tribune en betreden ijs via 
opening boarding bij Trefpunt. Dit is ook de doorgang voor sanitaire pauzes.

• NB schaatsbeschermers op binnenboarding, bidons en jasjes op buitenboarding
• NB ouders/begeleiders van kinderen buiten Utrecht kunnen tijdens training op de tribune 

(gemarkeerde plaatsen) wachten.



Jeugdschaatsen
• Eerste groep neemt plaats in de aangewezen vakken per vereniging
• Eerste groep stapt op aan de zijde van het coachvak
• En keert daar einde training ook weer terug
• Tweede groep neemt plaats in de aangewezen vakken per vereniging
• Tweede groep stapt op aan de zijde van de tribune
• En keert daar einde training ook weer terug. 
• De derde groep neemt plaats in de aangewezen vakken per vereniging
• Derde groep stapt op aan de zijde van het coachvak
• En keert daar einde training ook weer terug. 
• Ijsverzorging vindt plaats tussen de blokken, gehele baan
• CBVU geeft start/einde training aan via omroepsysteem en groene/rode 

lamp
• NB ouders/begeleiders van kinderen buiten Utrecht kunnen tijdens training 

op de tribune (gemarkeerde plaatsen) wachten.
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Vertrek route

Omkleden op gemarkeerde 
plaatsen

Corona coördinator VB en BVU besluiten en maken bekend 
of een alternatieve route gevolgd wordt voor vertrek van 
IJsbaan



Baan inrichting tijdens BVU trainingen

3.5 m

7.5 m
++ Snelheid --Rechtop rijden twee-twee

Pionnen, plaatsen 
en weghalen volgens 
rooster

Rechtop 2-2 uitrijden

uitrijden

omkleden

Rechtop rijden twee-twee
-- Snelheid ++

Starten buiten kant thv 1000 m 
start/finish
Technische oefeningen buitenkant
Trainingsinstructie tegen buitenboarding



Vrije strook 2m voor op en
afstappen
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40 m

26 banken hoh 1.5m van tribune 
naar coachvak
10 banken evenwijdig aan de 
tribune



Indeling zitplaatsen Volwassenen

Per bank twee 
zitplaatsen
Ruimte tussen twee 
banken afdekken met 
zeil (rood kruis), droge
plaats voor tassen ed.

Vloercapaciteit voor
banken 40 x 40m2
Op en afstap strook 
2 m aan beide zijden
Ruimte voor 260 
banken, 520 
zitplaatsen, waarvan
135 onder
overkapping



Indeling zitplaatsen Jeugdschaatsen

Per bank vier
zitplaatsen
Ruimte tussen twee 
banken afdekken met 
zeil (rood kruis), droge
plaats voor tassen ed.

Per twee banken, 8 
zitplaatsen, één JC of 
VO.
Totale capaciteit
zitplaatsen 1152, 
waarvan 270 onder
overkapping


