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Protocol: oefenwedstrijden sporthal de 
Bouwmeester tijdens Open Weekend 2021 

Dit protocol is een advies voor het handelen op binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. 

Algemene richtlijnen 
 
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.  
• 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.  
• Houdt buiten het veld 1,5 meter afstand van anderen.  
• Bij binnenkomst staat een desinfectiepaal. Graag handen desinfecteren bij binnenkomst. 
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.  
• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 
• Volg de regels en aanwijzingen van de organisatie.  
• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.  
• Neem gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 

Algemene zaken tijdens Open Weekend 10, 11 en 12 september 2021 
 

- Het Havoc- en gastenteam moet in sportkleding naar de sporthal komen en worden door de 
Corona functionaris vanaf de entree naar de aangewezen plek gebracht. Voorafgaand aan de 
oefenwedstrijd is de kleedkamer niet beschikbaar. 

- Er kan gebruik worden gemaakt van de trainingsballen die Havoc beschikbaar stelt.  
Geldt alleen voor het Open Weekend! 

- Kleedkamers zijn alleen via de zaal te betreden en worden via de andere deur weer verlaten. 
- Na afloop kunnen de teams douchen. De kleedkamer wordt aangewezen door de Corona 

functionaris. 
- Na afloop kunnen de teams gebruik maken van de kantine. Een zitplek voor het team wordt 

aangewezen door de Corona functionaris of kantine vrijwilliger. 
- Het Havoc- en gastenteam dient een registratieformulier (eventueel van te voren naam en 

telefoonnummer) in te vullen en deze te overhandigen aan de Corona functionaris van Havoc. Het 
Havoc Corona team bewaard deze gedurende 4 weken. Het registratieformulier staat op de website 
bij het nieuwsbericht of is te downloaden via www.vvhavoc.nl → onze club → downloads.  

- Publiek bij de oefenwedstrijden is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 
anderhalve meter van elkaar zit. Dit wordt op de tribune aangegeven met een groene sticker. Er zijn 
geen staplekken. De organisatie bepaalt wanneer de tribunes vol zijn. Zodra dit het geval is kan er 
niemand meer binnen worden gelaten. 

- 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. 

http://www.vvhavoc.nl/

