
Richtlijnen buitensport Nissewaard:   
- De aanbieder van activiteiten wijst een “Corona-coördinator” aan   

- Triage: Vraag per activiteit aan uw leden of zijzelf of iemand in hun directe omgeving Covid-19 

verschijnselen hebben. Als dit het geval is dan moeten zij thuisblijven   

- Ontsmet je handen bij betreden van de sportaccommodatie   

- Kleedkamers en douches mogen open   

- Alle mensen die aanwezig zijn op het sportcomplex/in de accommodatie houden 1,5 meter 

afstand tenzij zij op dat moment deelnemen aan een sport/beweegactiviteit   

- Houd je aan de markering als deze aanwezig is   

- Volg altijd de aanwijzingen van een corona-coördinator op   

  

Publiek   
Publiek is toegestaan tot het maximum van 250 personen is bereikt en men 1,5 meter afstand 

houdt van elkaar.  

  

Hiervoor hebben we alle medewerking nodig, want alleen samen 

kunnen we blijven sporten!!!  
  

Algemeen:  

• Er is een verplichte looproute in het gebouw, je komt aan de zijkant binnen en gaat er via 

veld 1 of de trap aan die zijde weer uit.  

• Je ontsmet je handen bij binnenkomst.  

• Als je wordt aangesproken door de clubleiding is dit op gedrag, handel daar dan na.  

• Hou 1,5 meter afstand binnen en buiten het gebouw (18+).  

• Ben je ziek of in contact geweest met iemand die ziek is, kom dan niet!!!  

  

Loop protocol:  

1. Je komt op het complex:  

• Parkeer ruim, er is plek genoeg.  

• 1 lid per team meldt zicht bij het Wedstrijdsecretariaat.  

• Deze persoon krijgt een sleutel en uitleg over hoe te handelen.  

• Deze persoon krijgt een protocol en levert deze na de wedstrijd in met zijn naam 

en telefoonnummer.  

• Dit protocol legt deze persoon uit aan zijn (mede)spelers.  

• Tijdens de rust haalt 1 lid van het team het drinken op bij het wedstrijd 

secretariaat.  

• Het eerste en tweede elftal krijgen met hun tegenstanders kleedkamers. 3 stuks 
per team. De rest (alle 18+ teams) niet, dus thuis omkleden en thuis douchen. De 

zondag heeft maximaal 4 teams, geen problemen.  

  

2. Na de wedstrijd:  

• Je levert de sleutel in en het getekende protocol.  

• Je hebt de kleedkamer veegschoon achter gelaten.  

• De teamcaptain controleert dit na de tijd ook.  

  

3. Gebruik kantine:  



• Blijf voor de bar, achter de bar is voor personeel.  

• Hou 1,5 meter afstand.  

• Volg ook hier de looproute.  

• Ruim jouw rommel op.  

 


