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Richtlijnen sporters 

 

 
• Was thuis alvast je handen. 

• Kom niet trainen als thuis iemand klachten heeft. Geef het op tijd door aan de 
trainer/coach als je niet komt trainen/spelen. Voor het 2e, 3e en 4e afmelden bij de 
aanvoerder van je team.  

• Trainingen en wedstrijden starten zo veel mogelijk op verschillende tijden, kom niet 
eerder dan 10 minuten voor het begin van de training of de tijd dat je voor een 
wedstrijd aanwezig dient te zijn.  

• Trek thuis alvast je sportkleding en schoenen aan en neem een eigen gevulde bidon 
mee. 

• De kleedkamers zijn op trainingsavonden alleen beschikbaar na afloop van de 
training, zodat er meer ruimte is voor de teams en teams elkaar zo min mogelijk 
kruisen.  

• Op wedstrijddagen kan er wel vooraf worden omgekleed, maar wordt nog steeds 
aanbevolen om dit zoveel mogelijk thuis te doen.  

• Fietsen kunnen geparkeerd worden op het grasveld. 

• Iedereen moet bij aankomst op de accommodatie de handen desinfecteren.  

• Tijdens de training hoeven de spelers geen afstand van elkaar te houden. Zorg wel 
dat je buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 
geen fysiek contact hebt (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of 
tijdens een wissel).  

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 
sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

• Na afloop van de training moet je bij het verlaten van het veld je handen 
desinfecteren.  

• Na afloop van de training kunnen spelers douchen op de accommodatie. Hierbij moet 
ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand gehouden worden en er mogen daarom 
maximaal 5 personen tegelijk in een kleedkamer zijn en 3 maximaal tegelijk douchen 
(uitzondering voor sporters onder de 18 jaar, daar is geen maximum aantal).  

• Jeugdspelers die niet zelfstandig kunnen douchen/omkleden, graag thuis douchen. Er 
mogen geen ouders in de kleedkamers komen. 

• Het is niet toegestaan om als spelers de kleedkamers van de scheidsrechters te 
gebruiken. 

• Er is een kleedkamerschema opgemaakt, direct na afloop van de training en 
aangewezen kleedkamer(s) per team om teams onderling te scheiden. Hier zijn tijden 
aan verbonden, houd je hier strak aan.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen (tenzij het noodzakelijk is tijdens 
de sportbeoefening).  

• Volg de aanwijzingen van je trainers en corona coördinator op.  

• Ouders zijn welkom om te komen kijken naar de trainingen maar wel op 1,5 meter 
afstand van andere personen. 
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Corona Coördinatoren op trainingsdagen zijn: 
 
Dinsdagavond: 18:00 uur – 19:00 uur Lieke Roeloffzen 
   19:00 uur – 20:00 uur Sharon Nijhoff 
   20:00 uur – 22:00 uur Sem Timpert 
Donderdagavond: 18:00 uur – 20:00 uur Lieke Roeloffzen 
   20:00 uur – 22:00 uur Sem Timpert 
 
 

Doucheschema/ gebruik kleedkamers 
 
Alle sporters komen in sportkleding naar de training, er is dus vooraf geen gelegenheid om je 
om te kleden. Leden van 18 jaar en ouder wordt dan ook gevraagd om voor de training niet 
in de kleedkamer te komen maar de tas in het tassenrek te plaatsen en deze na de training 
mee te nemen naar de kleedkamer. Na de training is er de mogelijkheid om te douchen en 
om te kleden volgens onderstaand schema. Graag deze tijden aanhouden, zodat we de 
drukte in de kleedruimten kunnen vermijden.  
 
Er mogen maximaal vijf mensen tegelijk in de kleedkamer zijn (dit geldt alleen voor spelers 
van 18 jaar en ouder). Ouders mogen de jongste jeugd niet helpen met het douchen. Je 
wordt dan verzocht thuis te gaan douchen. 
 
Er mag door spelers geen gebruik gemaakt worden van de scheidsrechters kleedkamers. 
 

 


