
 

Protocol wedstrijden versie 1 26-8-2020 

Protocol: wedstrijden (zaal, kleedkamers en 
looproute). Voorlopige versie tot 
Nevobo/NOC*NSF richtlijnen communiceert. 
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen 
Voor het betreden van de Bouwmeester of de Els 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. 
 
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. 

- Bij aankomst bij de sporthal zal minstens 1 Corona functionaris aanwezig zijn die alle teams ontvangt. 
- Vanaf 100 personen dient een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden. Op de zaterdag 

competitiedagen is het niet nodig je bij de entree te registeren. Er worden op zaterdag maximaal 2 
wedstrijden tegelijkertijd gespeeld waardoor wij de 100 personen niet halen. Bij de kantine 
daarentegen dien je je wel te registreren en moet er een gezondheidscheck plaats vinden. Alleen 
zitplaatsen zijn toegestaan. Een ieder dient zich aan de richtlijnen van de kantine te houden.  

- Ook vragen wij de teams vooraf alvast het DWF formulier in te vullen. Dit voorkomt opstopping bij de 
wedstrijdleidingruimte. 

- Bij binnenkomst staat een desinfectiepaal. Houd rechts aan om naar de sporthal te lopen. 
- De Corona functionaris begeleid het team naar de plaats waar men gezamenlijk kan wachten. Op zijn 

of haar teken kan het team het speelveld betreden. Niet eerder, om de 1,5 meter te kunnen 
waarborgen. 

 
Wedstrijden  

- Zorg er bij de wedstrijd voor dat het DWF vooraf en goed is ingevuld en dat alle coaches en tellers op 
het formulier staan. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er 
bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.  

- ALLE sporters zijn verplicht in sportkleding naar de Bouwmeester te komen. Dit geldt voor de Havoc 
teams maar ook voor gasten. 

- Zorg dat je in de week voorafgaand aan je wedstrijd, het wedstrijdshirt en het broekje uitdeelt aan 
de spelers. Vooraf aan de wedstrijd kan GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamer. Na de 
wedstrijd worden de shirts en broekjes in de teamtas verzamelt en gewassen. 

- Kom zo laat mogelijk voor aanvang voor de wedstrijd.  
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- Tijdens de warming-up en time-out moet er 1,5 meter afstand gehouden worden. De Nevobo komt 
rond 1 september met richtlijnen. 

- Wisselspelers en coaches buiten het veld moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden. Er kan  
- We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar 

worden gebruikt.  
- Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan. 
- Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. Dit betekent dat er 

voorlopig geen publiek welkom is. Dit betekent ook dat je na de wedstrijd zo snel mogelijk de 
sporthal verlaat of naar de aangewezen plek gaat waar je iets kan drinken. 

- Per thuisspelend team kan 1 ouder tellen. Dit wordt door het team georganiseerd. 
- Ook bij jeugd- en CMV wedstrijden zijn geen toeschouwers welkom. Per jeugdteam is 1 ouder 

welkom om te tellen. Dit kan het team zelf regelen. Voor de CMV speeldagen op 10 oktober en 21 
november 2020 zullen nog specifieke richtlijnen volgen. 

- Na de wedstrijd moeten de wedstrijdleiding de ballen, scheidsrechtersstoel en de palen 
schoonmaken. Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen aanwezig.  

- Indien je met mensen uit verschillende huishoudens in één auto zit, bijvoorbeeld naar 
uitwedstrijden, wordt dringend geadviseerd allemaal een mondkapje te dragen. 

- Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar oud. We adviseren dringend de rijdende ouder een 
mondkapje te dragen omdat wij ervan uit gaan dat de inzittenden niet uit hetzelfde gezin komen. 

- Indien een team thuis met 4-0 wint worden uiteraard de verdiende bitterballen uitgereikt. Wanneer 
je een uitwedstrijd met 4-0 wint krijg je bij de volgende thuiswedstrijd de bitterballen. 

- Havoc teams maar ook gasten teams moeten hun eigen ballen meenemen.  
Havoc stelt geen ballen beschikbaar! 

- Kleedkamers zijn alleen via de zaal te betreden en worden via andere deur weer verlaten. 
- Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn beschikbaar. 
- Tijdens de wedstrijd kan gebruik worden gemaakt van de toiletten bij de entree van de sporthal. 
- Beperk het toiletbezoek en kom al omgekleed naar de sporthal. 
- Na afloop van de wedstrijd heeft thuis douchen de voorkeur. 
- Maximaal 9 personen in de kleedkamer die tegelijkertijd kunnen douchen. 

Deze maatregel geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder.  
- De Corona functionaris geeft na de wedstrijd aan waar een team na afloop van de wedstrijd kan 

douchen. 
- Het Corona team stuurt in de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd een mail naar de gastenteams 

waarin wordt aangegeven dat men in sportkleding MOET komen, de DWF alvast mag invullen, 
douchen mogelijk is na de wedstrijd, iets kan drinken na afloop van de wedstrijd en dat er GEEN 
toeschouwers worden toegelaten in de sporthal. Dit geldt ook voor de Havoc teams! 
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Wedstrijdleiding  
Dit zijn de grove richtlijnen. De details worden door het wedstrijdsecretariaat aan de teams medegedeeld. 
 

- Opzetten van de velden met het team. 
- De gehele dag blijven er 2 mensen in de sporthal. Niet meer omdat het niet nodig is.  
- Zij dragen een blauw shirt van Havoc met ‘organisatie’ op de rug om herkenbaar te zijn. 
- Zij zijn aanspreekpunt voor de teams als het gaat om de wedstrijden, op hoogte maken van de     
   netten enz.  
- In de wedstrijdleidingruimte is 1 ingang en 1 uitgang die ook zo gebruikt hoort te worden. 
- 1 laptop staat bij binnenkomst rechts op tafel, de andere op de gebruikelijke plek op tafel. 
- Er kunnen 2 mensen qua ruimte in de wedstrijdleidingruimte.  
- Daarom zou het niet onverstandig zijn om iedereen een eigen mondkapje mee te laten nemen.  
- Er zijn reinigingsdoekje/spuitflacons voor het afnemen van de wedstrijdballen, palen, 
scheidsrechterstoel, muis, laptop etc 

 


