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Gebruik gezond verstand



Algemeen
Gebruik gezond verstand

•  Bij klachten blijf je sowieso thuis en laat je je testen, ook wanneer een huisgenoot klachten heeft of positief 
getest is.  
•  Houdt 1,5 meter afstand van anderen. Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar 
onderling en personen uit hetzelfde huishouden. 
•  Was vaak je handen en hoest/nies in je elleboog . 
•  Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg. 
•  Vermijd drukte. 
•  Schud geen handen. 
• Ben je teruggekeerd uit een risicogebied, gebieden met code oranje en code rood? Jij en je reisgezelschap 
gaan 10 dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. Ook als je geen klachten hebt die lijken op 
corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. 
Dit betekent ook dat je gedurende deze periode van 10 dagen na thuiskomst niet kan deelnemen aan 
trainingen en wedstrijden (zowel uit als thuis, ook als op andere verenigingen andere regels gehandhaafd 
worden). Uiteraard gelden deze voorschriften ook voor trainers / begeleiders / vrijwilligers / familieleden etc. 



Clubhuis
Gebruik gezond verstand

• Bezoek aan het clubhuis dient geregistreerd te worden. 
• Volg de routing op die op het complex is aangegeven. 
• In het clubhuis en op het terras ga je zitten. 
• De kleedkamers in het sportcomplex zijn gesloten, Met uitzondering van de 

kleedkamers van D1 en H1. Douches zijn gesloten. 
• De 'echte' keuken is voorlopig gesloten en voor de losse verkoop is een beperkt 

assortiment beschikbaar. 
• Voorlopig zullen geen teamlunches en teammaaltijden worden verzorgd. Dat geldt 

ook voor de landelijk spelende teams. Voor de gasten van deze teams zal een 
beperkt lunchpakket worden verzorgd. 



Belgie
Gebruik gezond verstand

•Wonen in een grens gebied geeft een aantal uitdagingen zeker gezien de 
verschillende regels van Nederland en België. 
•Ga na of je in een gemarkeerd risicogebied woont en respecteer de 
regelgeving van beiden landen.  
•Bespreek binnen je team welke mogelijkheden/afspraken er zijn.



Langs het veld
Gebruik gezond verstand

• Toeschouwers mogen langs het veld staan tijdens trainingen en wedstrijden. 
• Applaus mag schreeuwen en juichen niet.  
• Bezoekers vanaf 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Er is 

voldoende plaats. Geef elkaar de ruimte. 
• De trainingen voor jeugdleden tot 18 jaar, staan onder toezicht van de 

trainerscoördinator en de trainer van het team. Zij zorgen voor handhaving 
regels. 

• Alleen de coaches geven aanwijzingen aan de spelers/speelsters. 



Wedstrijden
Gebruik gezond verstand

•Teambesprekingen vinden plaats in de buitenlucht op het complex. 
•Een line-up is niet toegestaan. 
• Iedereen neemt zijn eigen bidon mee. 
•Materialen die door meerderen gebruikt worden, worden door het team gereinigd. 
•Het advies is een mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen die 
niet tot je huishouden horen.  
•Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij 
niet tot hetzelfde huishouden horen. Dit wil in het geval van uitwedstrijden zeggen 
dat alle kinderen van 13 jaar en ouder en de bestuurders verzocht wordt een 
mondkapje te dragen. Tenzij er door een lage auto bezetting wel 1,5 meter 
afstand gehouden kan worden.
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Laten we er een mooi seizoen van maken!


