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BASISAFSPRAKEN 

 

TERREIN EN CLUBHUIS 

PROTOCOL CORONAMAATREGELEN  

augustus 2020 

• Heb jij of gezinsleden of huisgenoten klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en 

of/koorts) dan kom je niet trainen. Ook doe je niet mee met (oefen)wedstrijden. De overheid roept 

in dit geval ook op je te laten testen. We vinden het prettig als je je trainer wel informeert. 

Uiteraard gaat hij/zij zorgvuldig met deze informatie om en overleggen we altijd eerst met jou of je 

ouders over vervolgstappen. 

• Bij voorkeur kom je op de fiets. 

• Kom je met de auto? Stap dan uit bij de parkeerplaats bij de wielerbaan.  

• Ouders zijn weer welkom bij de trainingen. Ouders moeten dan 1,5 meter afstand bewaren tot 

anderen. We willen wel drukte voorkomen. We raden u aan, als het echt niet noodzakelijk is of er 

zijn niet echt praktische redenen, zoals de reisafstand, uw kind af te zetten en later weer op te 

halen.  

• Ga vooraf thuis nog naar de wc en neem een volle bidon mee. Het clubhuis, de kleedkamers en 

het toilet zijn wel open, maar we willen weinig mogelijk gebruik moeten maken van het clubhuis. 

• Was of desinfecteer je handen voor en na iedere training. Er staat een desinfectiezuil bij het 

clubhuis. 

• Schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.  

• Kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de training op de club (tenzij anders 

afgesproken met je trainer) en gaan daarna direct naar huis. 

• Alleen de spelers, trainers en coaches komen op de velden tijdens de trainingen. Ouders zijn weer 

welkom aan de zijlijn tijdens de trainingen. Maar moeten 1,5 meter afstand houden tot anderen. Wij 

willen wel drukte voorkomen. We raden u aan, als het echt niet noodzakelijk is of er zijn niet echt 

praktische redenen, zoals de reisafstand, uw kind af te zetten en later weer op te halen.  

• In het clubhuis is het eenrichtingverkeer. Dit is (bij de start van de competitie) duidelijk aangegeven 

met behulp van stickers, posters en andere middelen. Tijdens wedstrijddagen kan het clubhuis alleen 

gebruikt worden om eten en drinken aan de bar te halen. Verder verblijf in het clubhuis is niet 

toegestaan.  

• Tijdens trainingen mogen ouders en leden 18+ in het clubhuis komen. Er zijn echter maximaal 10 

mensen toegestaan, dus blijf bij voorkeur buiten.  
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VERVOLG – TERREIN EN CLUBHUIS 

 

TIJDENS DE TRAINING 

 

 

 

 

 

• Je raakt alleen je eigen materiaal met je handen zoals stick en bidon (die bij voorkeur thuis gevuld is). 

Ballen worden alleen met je stick aangeraakt  

• Het is verboden om te spugen of je neus leeg te snuiten op het veld. 

• Raak geen trainingsmaterialen aan! Alleen de trainer raakt deze materialen aan. 

• Keepers mogen alleen gebruik maken van hun eigen spullen, we lenen in deze tijd niets van elkaar.  

• Wanneer je gebruik maakt van cornermaskers, desinfecteer ze regelmatig of markeer ze zodat je 

tijdens de training steeds hetzelfde masker gebruikt. De club zorgt dat er desinfectie aanwezig is. Je 

kunt ook overwegen om zelf een cornermasker aan te schaffen.  

• Ben je 18 jaar of ouder? Houdt er rekening mee dat je naast het veld, in de rust of in de dug out let op 

de 1,5 meter afstand.  
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• Naast het veld en in het clubhuis geldt, ook voor de spelers van 18 jaar en ouder, de regel van 1,5 

meter afstand.  

• Ook in de kleedkamers en in de dug out geldt voor de spelers van 18 jaar en ouder de regel van 1,5 

meter afstand.  

• Vermijd de drukte: houd het gezellig en gezond voor iedereen.  

• We hebben 3 toiletruimtes, een dames, heren en invalideruimte. Er mag 1 persoon tegelijk in iedere 

ruimte zijn.   

• Betaal in het clubhuis zoveel mogelijk contactloos. 
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WEDSTRIJDEN 

 

 

 

 

 

 

 

• De bonden adviseren om niet meer begeleiders dan noodzakelijk zijn bij de wedstrijd te laten 

begeleiden. Ouders die de rol van chauffeur hebben tellen hier niet in mee. De bonden adviseren ook de 

samenstelling van het begeleidende team zo vast mogelijk te houden. 

• De overheid adviseert om bij het vervoeren van meerdere personen van 13 jaar of ouder in een auto 

die niet uit hetzelfde huishouden komen, de inzittenden een niet-medisch mondkapje te laten dragen. 

• Uitwedstrijd? Check vooraf de site van de club die je gaat bezoeken op de coronamaatregelen die zij 

hebben genomen. Dit is niet bij iedere club gelijk. Sommige clubs laten bijvoorbeeld geen toeschouwers 

toe of houden het clubhuis dicht. Door je vooraf te informeren voorkom je teleurstellingen. 

• Bij uitwedstrijden zijn we te gast, volg de instructies van de organisatie van het thuisspelende team. 

• Wanneer je gebruik maakt van cornermaskers, desinfecteer ze regelmatig of markeer ze zodat je 

tijdens de wedstrijd steeds hetzelfde masker gebruikt. De club zorgt dat er desinfectie aanwezig is. Je 

kunt ook overwegen om zelf een cornermasker aan te schaffen.  

 

 

 

Sport bewust, houd je aan de spelregels, 

zo hebben we samen sportplezier 
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