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Voor Iedereen

- 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, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen

- Personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand

- Ouders zijn niet toegestaan om trainingen bij te wonen, evenals overig “publiek”.
loop via de aangegeven looproute het sportpark op en af (links naar binnen en na 
de training rechts naar buiten)

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie

- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht

- Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 
sportactiviteit, deze vragen die je stelt vind je in de link van het nieuwsbericht



Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar

- Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de 
sportbeoefening niet nageleefd te worden

- Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de 
verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend met het feit dat 
vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het 
spelen van onderlinge wedstrijden binnen de trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk 
is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan

- Kleedkamers en kantine zijn gesloten

- Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.



Voor teams en trainingsgroepen vanaf 27 jaar

- Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de 
training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van 
een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient 
meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming

- Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits 
tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan 
meerdere viertallen in één keer mag niet

- De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, 
bijvoorbeeld door middel van hesjes

- Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan


