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Protocol: oefenwedstrijd in sporthal de 
Bouwmeester (zaal, kleedkamers en looproute)  
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen 
Voor het betreden van de sporthal gelden de maatregelen van het RIVM. Blijf thuis en laat je testen, als: 
- Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. 
- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
- Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona. 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 
 
Hygiënemaatregelen 
Deze hygiënemaatregelen gelden voor alle leeftijden.  

- Was voor en na afloop je handen en onderarmen met water en zeep. 
- De beheerders zetten bij het openen van de sporthal altijd de ventilatie in de sporthal aan. 
- Reinig de ballen na afloop van je training; in elke ballenkar bevinden zich desinfectie doekjes. 
- Zorg nadat je het veld hebt opgebouwd en opgeruimd je handen wast.  
- Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 

 
Oefenwedstrijd 
Wil je met je team een oefenwedstrijd op een trainingsavond spelen werkt dit als volgt: 

- Havoc team neemt ongeveer een week voorafgaand aan de oefenwedstrijd contact op met je 
coördinator en geeft aan waar en wanneer je de oefenwedstrijd wil spelen. 

- De coördinator speelt dit vervolgens door naar het Corona team. 
- Het Havoc team krijgt via de coördinator antwoord of een oefenwedstrijd wel of niet door kan gaan. 
- Per avond kan er 1 oefenwedstrijd gespeeld worden. Dit ivm de beperkte ruimte in sporthal. 
- Het Havoc- en gastenteam moet in sportkleding naar de sporthal komen en loopt direct door naar 

de zaal. Voorafgaand aan de training is de kleedkamer niet beschikbaar. 
- Hier kan men de oefenwedstrijd spelen. 
- Er kan gebruik worden gemaakt van de trainingsballen die Havoc beschikbaar stelt. Geldt alleen voor 

oefenwedstrijden!! 
- Na afloop kan het gastenteam NIET douchen en geen gebruik maken van de kantine ivm de 

beperkte ruimte in kleedkamer en kantine. 
- Het gastenteam dient een registratieformulier (eventueel van te voren naam en telefoonnummer) in 

te vullen en deze te overhandigen aan de trainer van Havoc. Hij of zij gooit deze na afloop in de 
brievenbus waarna het Corona team deze gedurende 2 weken bewaard. Het registratieformulier 
staat op de website bij het nieuwsbericht of is te downloaden via www.vvhavoc.nl  onze club  
downloads.  

- Er mogen alleen spelers en coaches in de zaal aanwezig zijn. Dit betekent dat er  geen publiek 
welkom is ivm de zeer beperkte ruimte op de tribune. 
 

Looproutes 
- Het Coronateam heeft looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de Bouwmeester, zodat 

iedereen zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de blauwe pijlen 
op de vloer. 

- Nog steeds geldt; kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de sporthal! 

http://www.vvhavoc.nl/

