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Basisregels 

• Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 

• Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Schud geen handen. 

 

Naar de sporthal ¨Sport aan Zee¨ 

• Spelers, coaches, toeschouwers die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende 
richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies 
een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer 
personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden. 

• Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de 
sportlocatie. 

 

Kantine 

• In de kantine verkopen wij alleen dranken (koffie/thee/frisdranken) en snoep. 
• De keuken is gesloten. 
• Contant betaling is niet mogelijk, alleen met pin betalen. 

 

Toeschouwers 

• Per thuisspelende speler 1 toeschouwer. Als een ouder tijdens de wedstrijd een taak heeft, mag er nog 1 

toeschouwer in de sporthal aanwezig zijn. 

• Voor de uitspelende spelers geldt alleen, dat de chauffeur de sporthal als toeschouwer mag betreden, met 

een maximum van 4 chauffeurs/toeschouwers. 

• De toeschouwers moeten in de zaal plaatsnemen op de tribunes met de 1,5 meter afstand. Als de tribunes 

vol zijn zal je de zaal moeten verlaten. Je kunt dan plaatsnemen in de kantine. Bij geen plek op de tribunes 

of kantine verzoeken wij je de sporthal te verlaten. 

 

Voor de wedstrijd 

[Aankomst] 

• Spelers, coaches, scheidsrechters en tafelofficials mogen niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd de sporthal betreden. 
• Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. 
• De thuisspelende spelers en scheidsrechters komen omgekleed de sporthal binnen. 
• De uitspelende spelers hebben een kleedkamer. In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand worden kunnen 

bewaard.  

[Tijdens de wedstrijd] 

• Bij aankomst op het veld kunnen de teams, scheidsrechters en tafelofficials hun handen desinfecteren. 

• De line-up met 1,5 meter afstand en een mondelingen begroeting (zonder handen schudden). 
• Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder 

andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag 

worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. 

[Na de wedstrijd] 

• De line-up met 1,5 meter afstand en een mondelingen bedankje (zonder handen schudden). 
• Neem zo snel mogelijk na de wedstrijd de 1,5 meter in acht en houd afstand van betrokkenen, ook in de  

kleedkamers. 

• De thuisspelende spelers vertrekken direct na de wedstrijd en verlaten de sporthal. 

• De uitspelende spelers gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. 

Douchen is toegestaan. Als hier geen gebruikt van wordt gemaakt, verlaat direct de sporthal. 


