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Enschede, november 2011
Beste IJsclubbestuurders,
Hieronder volgen een aantal mededelingen die van belang zijn voor alle baankaarthouders van IJsbaan Twente.
1.

2.

3.

4.

5.

Aanvankelijk hadden we de afspraak met IJsbaan Twente dat er gedurende de kerstvakantie op vertoon
van de baankaart van BC Twente op ieder moment geschaatst zou kunnen worden. Dit als compensatie
vanwege het feit dat er geen trainingsmogelijkheden zouden zijn in de kerstvakantie. De IJsbaandirectie is
hierop terug gekomen, aangezien zij problemen voorzien met teveel drukte op de ijsbaan. Dit betekent
dat er weer normaal getraind kan worden gedurende de kerstvakantie op de uren die een ieder gewend
is. Gratis toegang op de publieksuren is dus niet meer van toepassing.
Voor aanvang van het seizoen waren we met de IJsbaandirectie overeengekomen dat wij als KNSB een
derde trainingsblok op de donderdag konden huren en wel van 21.30 tot 22.30 uur. In de praktijk bleek
echter dat dit uur door de ijsbaan als een normaal publieksuur werd ingevuld. Dit was voor ons als Gewest
Overijssel/Baancommissie niet acceptabel. Het bewuste uur is in overleg teruggegaan naar de IJsbaan,
zodat er helaas geen sprake meer is van een derde uur op de donderdag.
EHBO. Afgelopen week heeft er zich gedurende een training wederom een ongeval voorgedaan, waarbij
een lid van HIJC dusdanig gewond is geraakt dat zij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.
Mede naar aanleiding hiervan en de vele vragen die we als baancommissie krijgen omtrent het aanwezig
zijn van EHBO tijdens de trainingsmomenten, hebben we besloten alsnog EHBO in te schakelen. Wij zullen
de EHBO inschakelen voor de trainingen van maandag t/m vrijdag. De bezetting op de ijsbaan op de
zaterdag en de zondag is dusdanig gering, dat wij voor deze uren nog geen EHBO‐er willen inschakelen.
Deze EHBO‐er krijgt tevens de bevoegdheid corrigerend op te treden wanneer man zich gedurende de
training niet aan de baanregels houdt. Een en ander uiteraard in het kader van de veiligheid.
Indien er een serieuze klacht is omtrent de kwaliteit van het ijs of indien er zich gevaarlijke situaties
voordoen door een verminderde kwaliteit van het ijs of door andere omstandigheden van buitenaf
veroorzaakt, is er vanaf nu de mogelijkheid om hiervan direct melding te maken bij de aanwezige
ijsmeester. Deze melding dient door een van de aanwezige trainers te geschieden. Samen met de
ijsmeester bekijkt hij/zij de situatie en de melding wordt verwerkt op een daarvoor bestemd formulier. Dit
formulier ligt bij de ijsmeester. Het is van belang om direct melding te doen, zodat er, indien mogelijk,
direct wat aan gedaan kan worden. Daarnaast is het van belang voor een latere evaluatie met de
IJsbaandirectie.
Volgende data zal er geen trainingen zijn ‐ maandag 5 december 2011, 2e kerstdag maandag 26 december
2011 daarnaast wordt er op donderdag 29 december 2011 een landelijke marathon gehouden in Enschede
dan is er ook geen training.

Met vriendelijke groet,
Theo Holtmaat
Voorzitter KNSB BC Twente

