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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 doe hierbij een zelftest (is die positief? Maak een testafspraak bij 
de GGD). Heb je contact gehad met iemand met corona, en heb je zelf geen klachten, dan 
hoef je niet meer thuis te blijven als je; 

o 17 jaar of jonger bent en op school zit of studeert; 
o Werk hebt waarvoor andere afspraken gelden (zie www.rijksoverheid.nl); 
o Langer dan een week geleden de boosterprik kreeg; 
o Of in de afgelopen 8 weken corona kreeg (en weer beter bent). 

In alle andere gevallen blijf je wel thuis en ga je in quarantaine (5 dagen mits 24 uur 
klachtenvrij). Kijk voor de uitgebreide regels m.b.t. quarantaine op www.rijksoverheid.nl.  

• 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht, maar blijft verstandig. Ditzelfde geldt voor 
het dragen van een mondkapje, ook dit is niet meer verplicht. 

• Was je handen zoveel mogelijk en schud geen handen. 
 

TRAININGEN 

 

• Trainingen zijn voor iedereen toegestaan, zonder geldende beperkingen. Dit geldt zowel voor 
het publiek als voor de spelers zelf. Ook het publiek hoeft geen mondkapje op of afstand te 
houden op de tribune. 

o 1,5 meter afstand houden is dus niet meer verplicht, maar blijft verstandig. Ditzelfde 
geldt voor het dragen van een mondkapje, ook dit is niet meer verplicht. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

• Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan, zonder geldende beperkingen. Dit geldt zowel 
voor het publiek als voor de spelers zelf. Ook het publiek hoeft geen mondkapje op of 
afstand te houden op de tribune. 

o 1,5 meter afstand houden is dus niet meer verplicht, maar blijft verstandig. Ditzelfde 
geldt voor het dragen van een mondkapje, ook dit is niet meer verplicht. 
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SPORTHAL 
 

• De kantine in de Waterwyck is geopend tot de normale sluitingstijd. Daar gelden ook geen 
beperkingen meer. 

o 1,5 meter afstand houden is dus niet meer verplicht, maar blijft verstandig. Ditzelfde 
geldt voor het dragen van een mondkapje, ook dit is niet meer verplicht. 

 

OVERIG 
 


