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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 18 jaar en ouder houden, behalve tijdens het sporten,
onderling 1,5m afstand; vermijd drukte.

• 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 een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit.
Dit kan o.a. d.m.v. covidtriage.nl of mondeling.
• Mondkapjes dragen in de auto naar uitwedstrijden is een keuze van de
chauffeur, het RIVM heeft de verplichting hiervan medio juni laten vallen.

Tijdens het sporten
• 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, zonder beperkingen, wedstrijden gespeeld
worden.
• Kleedkamers en kantine zijn geopend.
• Er mogen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen, echter dienen
toeschouwers 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
• In principe is er de verplichting tot het hebben van een vaste zitplaats, indien dit echter niet mogelijk is, is staan op
een afgebakende plek, in acht nemen van de 1,5 meter, toestaan.

In de kantine en op het terras
• Voor het kantine en het terras gelden dezelfde regels als voor de horeca.
• Zowel in de kantine als op het terras is een vaste zitplaats verplicht, dit mag ook een zitplaats
aan de bar zijn - bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand.

• Het maximale aan te gebruiken zitplaatsen aan een (picknick) tafels is vier personen (vanaf
18 jaar).
• Iedereen die op het terras komt of in het clubhuis wordt verzocht de gezondheidscheck in te
vullen, zie hiervoor de QR-codes op de tafels en in de kantine. Het invullen van deze
gezondheidscheck is verplicht.

