
Update Corona Richtlijnen i.v.m. trainingen en komende jeugd- en senioren competities 

Huidige beperkende regels in een notendop: 

In het algemeen: 

 Blijf thuis als je corona gerelateerde klachten hebt 

 Houdt 1,5 mtr afstand van elkaar (behalve tijdens sporten en onder 18 jr) 

Toeschouwers: 

 1,5mtr afstand op vaste zitplekken 

 Met ‘testen voor toegang’ hoeft geen 1,5 mtr afstand bewaard te worden 

Kantine: 

 24:00 uur sluiting 

 Vaste zitplekken (ook aan de bar) op 1,5 mtr afstand 

 Registratieverzoek verplicht 

 

Mogelijke regels in te toekomst: 

 Bij de laatste persconferentie is 20 september (persconferentie 17/9) in het vooruitzicht 

gesteld als datum voorop de laatste beperkende maatregel worden opgeheven. Dit is 

afhankelijk van de ontwikkeling van besmettingen en ziekenhuis opnames. 

 

Dat betekent voor nu in de praktijk: 

Trainingen: 

 Geen extra beperkingen alleen afstand houden van elkaar 18+. Dit geldt spelers en ouders. 

Jeugdcompetitie:   

 Ook hier geen extra beperkingen. 

 Bij voorkeur geen handen schudden  

 Aantal begeleiders beperken om zodoende makkelijker 1,5 mtr afstand te houden.  

Duo en reguliere senioren competitie: 

 Ook hier geen extra maatregelen maar een beroep op ieders medewerking om zo goed 

mogelijk voldoende afstand te bewaren. 

 Bij voorkeur geen handen schudden  

 Ten behoeve van ‘wachters’ (spelers die nog geen wedstrijd spelen) en mogelijke begeleiders 

zullen er per tafel (5 aan iedere kant) 3 stoelen worden klaar gezet. Die staan dan op (bijna)  

1,5 mtr afstand van elkaar. 

 Omdat de kantine om 24:00 uur dicht moet (zie hieronder) verzoeken we om, zodra dat 

mogelijk is, wedstrijden op twee tafels te spelen zodat iedereen nog kan genieten van een 

drankje aan de bar.  

Kantine 

 Officieel moet je een zitplaats hebben (mag ook aan de bar) zolang dit op 1,5 mtr afstand is.  

 Er zijn ongeveer 30 zitplekken beschikbaar.  

 Registratieverzoek is verplicht (iedereen die niet op het wedstrijdbriefje staat wordt verzocht 

zich te laten registeren in het rode boek bij de bar) 

 De kantine moet officieel om 24:00 uur sluiten en dat is ook de richtlijn die we afgeven.  


