
Instructies beheerders / toezichthouders 
Bezuidenhout on Ice Spaarwaterveld 

Allereerst dank voor je enthousiasme. De kinderen in Bezuidenhout waarderen het dat je tijd vrij maakt om 
toezicht te houden op de ijsbaan, zodat zij schaatspret kunnen beleven! 

Er zijn enkele regels opgesteld om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk minuten plezier zijn!   
De schaatsbaan regels voor de gebruikers vind je op het canvas aan het hek! 

Aankomst bij de ijsbaan 
De sleutels om de ijsbaan te openen zijn te vinden in het sleutelkastje (indien de baan nog niet open is). 

a. Het kastje hangt aan het hek bij de hoofdingang tegenover Van Woerden Tweewielers; 
b. Onder het schuifje zit een toetsenbord; 
c. Draai de cijfers in de juiste code. Houd het schuifje links van de cijfers omlaag en open het luikje;  
d. Neem de sleutels. Sluit het sleutelkastje en draai de cijfers in een willekeurige ‘code’; 
e. Open het hek met de sleutel met het plastic label ‘Hek’ en hang het slot weer aan het hek; 
f. Open het schaatshok met de sleutels. 

Regels op de ijsbaan 
1. De kinderen kunnen met eigen schaatsen op de baan (alleen ijshockey- en kunstschaatsen zijn toegestaan). 
2. Noren zijn NIET toegestaan. In geval van een valpartij is dit type schaats te gevaarlijk! Spreek mensen aan, 

biedt de mogelijkheid van leenschaatsen aan en stuur ze weg als ze alsnog met noren de baan op willen. 
3. Eten en drinken op de baan is NIET toegestaan. Geef aan dat de baan er vies van wordt, dat de kosten van 

het schoonmaken erg hoog zijn en dat dit alles mogelijk wordt gemaakt door vrijwilligers. Stuur mensen weg 
die zich hier niet aan houden. 

4. Bij een ongeval: help waar mogelijk indien er niet reeds een van de ouders of oudere broer of zus bij is. 
5. Kinderen van 8 jaar of jonger mogen niet alleen op de ijsbaan. Ze mogen alleen de ijsbaan op onder toezicht 

van een van de ouders of een oudere broer/zus van 12 jaar of ouder. 
6. Gevaarlijke situaties moeten worden voorkomen door tijdig in te grijpen bij spelletjes, zoals met de 

schaatsen vooruit slidings maken of glijden over de baan. Ook zijn handschoenen of wanten verplicht om 
letsel te voorkomen. 

Schaatsen uitleen 
De schaatsen uitleen werkt als volgt: 

a. Je geeft schaatsen. 
b. Maak de schaatsen droog en leg ze op volgorde van maat terug in schaatsenkast. 

Dit geldt niet voor de onderbindertjes. 
NB: neem geen spullen in bewaring. 

Koek & zopie 
Binnen in de hut is koffie/thee te koop. Soms is er erwtensoep. 

Tellen schaatsende kinderen 
We willen graag weten hoeveel kinderen er gebruik maken van de schaatsbaan. Houd bij hoeveel kinderen er 
tijdens jouw toezicht blok geweest zijn en noteer dit in het schrijfblok ‘turven’.   



Aan het einde van je twee uur toezicht 
Aan het eind van je toezicht blok van 2 uur zijn er twee mogelijkheden: 

I. Draag de sleutel over aan de toezichthouders na je. Kijk op ijsbaantje.nl wie dit is/zijn. Het is, om verlies      
van sleutels tegen te gaan, niet toegestaan de sleutels over te dragen aan mensen die zich niet van tevoren 
hebben ingeschreven via ijsbaantje.nl. 

II. Indien er na jou geen toezichthouders zijn ingepland, of ze niet komen opdagen, dan sluit je de baan af: 
a. Doe alle elektra uit (verlichting en andere apparaten die elektra verbruiken).  
b. Zorg dat alle schaatsen terug zijn en leg ze zoveel mogelijk per maat in de opslagkasten. 
c. Sluit het schaatshok. 
d. Zorg dat iedereen het veld verlaat. 
e. Doe het toegangshek op slot. 
f. Berg de sleutels op in het sleutelkastje aan het hek (zie hieronder onder ‘Contact werkgroep’ wie je evt. 

kunt bellen voor de code). 
g. Zet de cijfers op een willekeurige ‘code’ en schuif het klepje naar beneden over de cijfers heen. 
h. Controleer nog een keer of alles uit is en goed afgesloten. 

Enkele extra opmerkingen 
1. De schaatsbaan is geen kinderopvang. 
2. EHBO/pleisters etc. zijn aanwezig in de Bezuidenhut.  
3. Aanwijzingen van de toezichthouders dienen altijd te worden opgevolgd! 
4. De schaatsbaan is eigendom van Stichting Wijkberaad. 
5. Veiligheid en plezier, daar doen we het voor: kleine kinderen gaan voor! 
6. Hopelijk krijgen je er niet mee te maken maar voor het geval dat, bij vervelend/agressief gedrag 

a. blijf zelf rustig 
b. maak je standpunt duidelijk 
c. praat langzaam, duidelijk en met een lage stemtoon 
d. indien er niet geluisterd wordt, kun je eerst waarschuwen en daarna desnoods de baan sluiten (wat 

betekent dat iedereen het terrein moet verlaten) 
e. voel je je ongemakkelijk met de situatie bel 0900 - 8844 (politie geen spoed) of 112 (spoed) 

CONTACT WERKGROEP 
1e contactpersoon voor toezichthouders: Robert Boer op 06 - 247 66 88 1. 
Bij geen gehoor: Carolien van Linden Tol: 06 – 341 20 75 2. 
Wanneer te bellen? Wanneer er iets niet in orde is met de schaatsbaan en de voorzieningen, bij veranderende 
weersomstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn, bij het niet komen opdagen van toezichthouders na je eigen 
dienst, voor de code van het sleutelkastje. 

Bij ongevallen en onraad 0900 - 8844 (politie geen spoed) of 112 (spoed). 
Overige opmerkingen (geen spoed = geen directe actie nodig): per mail aan ijsbaantje@bezuidenhout.nl 

Inschrijven voor het toezicht houden 
1. Toezichthouders zijn buurtbewoner/ouder/begeleider van schaatsende kinderen en minimaal 18 jaar oud zijn 
2. Je kunt  jezelf inschrijven om toezicht te houden op de website ijsbaantje.nl 
3. Wil je zo vriendelijk zijn bij het inschrijven aansluitende blokken te maken. We willen voorkomen dat we de 

baan moeten sluiten als er nog veel kinderen zijn! 
4. Wil je met een groep kinderen buiten de genoemde uren de baan gebruiken met bijv. school? Stuur dan een 

e-mail naar ijsbaantje@bezuidenhout.nl  

Tot slot: Geniet van het weer en van de plezier hebbende kinderen! 
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