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ALGEMEEN 
 

• Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM in combinatie met de adviezen van de NBB 
en De Waterwyck. 

• In navolging van de richtlijnen van het RIVM vragen wij iedereen thuis te blijven die corona 
gerelateerde klachten heeft (denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid of koorts), en laat je testen bij de GGD indien dat het geval is (ook als je 
gevaccineerd bent). Is er iemand uit je huishouden verkouden of besmet met corona, blijf je 
uiteraard ook thuis. Geeft dit ten alle tijden aan bij je trainer/begeleider. 

• 1,5 meter afstand is een veilige afstand, hierbij geldt een dringend advies om deze afstand 
zoveel mogelijk te houden. Het is niet verplicht 1,5 meter afstand te houden bij het sporten, 
probeer wel zo veel mogelijk afstand te bewaren buiten het veld. 

• Was je handen zoveel mogelijk en schud geen handen. 
 

TRAININGEN 

 

• Voor alle teams gaan de trainingen op woensdag weer door. Wel geldt een dringend advies 
om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden, indien mogelijk. 

• Voor spelers vanaf 18 jaar (dus van 18 jaar en ouder) is een coronatoegangsbewijs verplicht 
om toegang te krijgen tot de sporthal. Dit coronatoegangsbewijs kan worden verkregen door 
een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of door middel van een negatieve test (van maximaal 
24 uur oud), voor meer informatie bezoek de site van het RIVM (www.rivm.nl) en de 
overheid (www.rijksoverheid.nl). Laat je QR-code (middels de Coronacheck-app) scannen 
door je desbetreffende trainer/coach. Voor spelers tot en met 17 jaar gelden geen 
beperkingen. 

o Voor vrijwilligers (erkent door Arta), trainers en officials (zoals scheidsrechters en 
tafelaars) geldt dat een coronatoegangsbewijs niet verplicht is. 

• Bij de trainingen (en ook eventuele oefenwedstrijden) is geen publiek toegestaan. Daarom 
hanteren we weer een haal-/brengbeleid, net zoals vorig jaar. Kinderen kunnen worden 
gebracht, maar tot aan de zaal, waar de ouders zich uiteraard zullen moeten houden aan de 
1,5 meter regel. Hetzelfde geldt voor het ophalen van de kinderen. 

• De kleedkamers en douches zijn geopend. Zonder coronatoegangsbewijs (voor personen 
vanaf 18 jaar) is toegang tot de kleedkamer en douches ook niet toegestaan. 

• Binnen de sporthal geldt de 1,5 meter maatregel als dringend advies. 
 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


WEDSTRIJDEN 

 

• Competitiewedstrijden zijn niet toegestaan. De bond (NBB) hoopt in het weekend van 28, 29 
en 30 januari de competitie te gaan hervatten. Dit betekent dat alle wedstrijden van het 
eerste geplande speelweekend niet door zullen gaan, deze zullen worden verplaatst. 
Hierover laten meer informatie.  

 

SPORTHAL 
 

• De kantine in de Waterwyck is uitsluitend geopend voor afhaal. Het nuttigen van eten en/of 
drinken is niet toegestaan in de kantine zelf. 

• De kleedkamers en douches zijn geopend (voor personen vanaf 18 jaar is hierbij een 
coronatoegangsbewijs verplicht). 

• 1,5 meter afstand is een veilige afstand en wordt gezien als dringend advies. Dit is geen 
verplichting, omdat het coronatoegangsbewijs getoond moet worden. 

 

OVERIG 
 

• Voor sporttoernooien, die een karakter van een evenement hebben (door bijvoorbeeld 
aankleding met entertainment of het aanbieden van eten en drinken), geldt dat ze moeten 
voldoen aan de regels van evenementen. In dat geval is een coronatoegangsbewijs verplicht, 
in het geval van alleen een sportevenement, zonder aankleding, is alleen het geval voor 
sporters vanaf 18 jaar (uitgezonderd vrijwilligers, trainers en officials). 


