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Algemeen 

✓ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

✓ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak;  

✓ Ben je positief getest op Corona? Kom 2 weken niet op de club.  

✓ Houd 1,5 meter afstand;  

✓ Desinfecteer je handen voor het bezoek aan deze accommodatie; 

✓ Schud geen handen; 

✓ Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan, dus niet schreeuwen en zingen; 

✓ Blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en neem je eigen verantwoordelijkheid; 

 

Accommodatie 

✓ Maximaal 200 bezoekers (exclusief staf/begeleiding, spelers); 

✓ Bij wedstrijden geldt een registratieplicht (Naam + telefoonnummer) (vanaf 12 jaar); 

✓ Volg de aanwijzingen en looproutes; 

✓ Volg altijd de aanwijzingen van toezichthouders, barpersoneel, en bestuurders op; 

 

In de kantine 

✓ In de kantine kun je alleen bestellen; 

✓ De keuken is gesloten; 

✓ Betalingen alleen per pin, liefst contactloos. Contant geld wordt niet geaccepteerd; 

✓ Doe je bestelling alleen en blijf niet hangen aan de bar; 

 

Kleedkamers en wc’s  

✓ Er zijn maximaal 6 personen van 12 jaar en ouder toegestaan in elke kleedkamer; 

✓ Desinfecteer je handen voor en na het toiletbezoek; 

 

Trainers/spelers/staf 

✓ Reservespelers en stafleden vanaf 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, 

ook op de reservebank. Beperk het aantal personen op de reservebank. 

✓ Bij vervoer naar uitwedstrijden is het gebruik van mondkapjes verplicht voor personen van 

13 jaar en ouder. De chauffeur controleert hierop. Zorg zelf voor een mondkapje; 

✓ Een ieder boven de 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden van elkaar tijdens rustmomenten 

(time-out en pauzes). Of je moet een mondkapje dragen. Voor personen van 12 tot 18 jaar 

geldt dit ook ten opzichte van iemand van 18 jaar en ouder.  


