
Beste (ouders van) leden, 
  
De zomer is voorbij en we mogen weer trainen en wedstrijden spelen. Om dit goed te 
kunnen doen is er door de NHV en RIVM een aangepast protocol gemaakt. Op basis van dat 
protocol heeft het bestuur van SVRijnstreek onderstaand protocol opgesteld. Wij vragen alle 
leden en ouders met klem zich aan deze regels te houden. Als de regels niet worden 
nageleefd kunnen wij geen handbal organiseren. Als SVRijnstreek houden we ons aan de 
regelgeving en zullen we aanpassingen maken waar dat op basis van die regelgeving 
noodzakelijk blijkt.  
 
Algemene regels: 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf 
thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) of als iemand in je huis 
koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid; 
• Pas hygiëne maatregelen toe; 
• Ouders en leden hebben weer toegang tot het SVRijnstreek terrein, hou wel altijd 1,5 
meter afstand van elkaar; 
• Er zijn ‘Corona-coördinatoren’ aanwezig, volg hun instructies op. Indien deze 
instructies niet worden opgevolgd kan de toegang tot het terrein je ontzegt 
worden; 
• Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon. 
• Alle materialen moeten na iedere training of wedstrijd worden gereinigd met 
desinfectiemiddel; 
Regels Kantine en terras: 
• De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg 
deze ook op. 
• De ingang, en uitgang van de kantine zijn aan de zij- en achterkant, de voordeur 
blijft gesloten; 
• De toiletten in de kantine zijn open, bij de mannen is één urinoir afgesloten; 
• Onze kantine en terras vallen onder het horecaprotocol. Bij aankomst bij de 
accommodatie zal er aan bezoekers gevraagd worden via een QR-code hun 
contactgegevens achter te laten ten behoeve van een eventueel bron- en 
contactonderzoek van de GGD. Gegevens worden enkel gebruikt indien de GGD 
daarom vraagt en worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. 
• Maak gebruik van de afgebakende locaties bij de bar om te bestellen; 
• In de kantine zijn geen zitplekken aanwezig. Op het terras kun je maar op een 
beperkt aantal plekken zitten; 
• Zorg dat je je contactgegevens achterlaat als je iets gaat bestellen, deze gegevens 
worden na 14 dagen weer verwijderd; 
• Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck, zonder placering. SVRijnstreek verwacht niet meer dan 250 bezoekers 

en daarom is placering buiten niet van toepassing. 
• Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), 
waarmee spelers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden elke dag 
schoon gemaakt; 
• Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd; 
• Maak zo veel mogelijk gebruik van de pin; 
• De kantine wordt op trainingsavonden niet gebruikt 
Gebruik kleedkamers: 
• Ben je ouder dan 18 jaar, dan moet je in de kleedkamer 1,5 meter afstand houden; 
• Tijdens de trainingen blijven de kleedkamers gesloten; 
• Tijdens wedstrijddagen zijn de kleedkamers geopend om snel te kunnen douchen 
en/of omkleden; 
• Er zijn twee douches beschikbaar per kleedkamer en er mogen maximaal 6 
personen tegelijk aanwezig zijn in de kleedkamers. 
• Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan, je dient deze zo snel mogelijk weer te 
verlaten; 



• Teambesprekingen zijn buiten en niet in de kantine of kleedkamer; 
• Ouders en andere personen die niet willen douchen en/of omkleden mogen de 
kleedkamers niet betreden als dit niet noodzakelijk is. 
Regels voor alle Spelers: 
• Kom voor en na de training niet dichter dan 1,5 meter in de buurt van je 
teamgenoten en trainer(s). Tijdens de training hoeft hier geen rekening meer mee 
gehouden te worden; 
• Fietsen worden in de fietsvakken geparkeerd om het verkeer in goede banen te 
leiden; 
• Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar 
houden, ook op de reservebank en in de dug-out (ook als het regent); 
• Geef geen hand aan de tegenstander en de scheidsrechter, beperk het aantal highfives 
tijdens een wedstrijd. 
Vervoer naar uitwedstrijden: 
• Personen uit verschillende huishoudens mogen met elkaar in één auto zitten, het 
advies van de overheid is voor iedereen die ouder is dan 12 jaar hierbij een 
mondkapje te dragen; 
• Rijders moeten vooraf kenbaar maken of zij willen dat andere personen in hun auto 
een mondkapje dragen, indien dit is gewenst dienen (ouders van) spelers en 
trainers ervoor te zorgen dat ze een mondkapje bij zich hebben; 
• SVRijnstreek kan niet voorzien in mondkapjes en deze zijn niet in de kantine aanwezig. 
Instructie voor de barvrijwilligers 
• Was je handen extra goed bij het begin en einde van je bardienst met zeep; 
• Indien gewenst maken barvrijwilligers onderling een taakverdeling wie welke 
werkzaamheden verricht, zodat de 1.5 meter afstand aangehouden kan worden. 
Bijvoorbeeld: de één pakt de drankjes, de ander rekent af 
• Alle glazen (bier, wijn en frisdrank) worden extra goed schoongemaakt (inclusief 
voorspoelen in de spoelbak bij de tap). De spoelbak laten doorstromen en 
schoonmaken. 
• Bij het afsluiten van de kantine worden voorwerpen in het clubhuis welke vaak 
worden beetgepakt gereinigd en gedesinfecteerd (kranen, deurenklinken, 
schakelaars, vaatwasser, tapinstallatie e.d.). 
 
Op onderstaande link is meer informatie te vinden m.b.t. het corona virus en sporten; 
 
https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf 
 
Tevens hier QR code voor melden van aanwezigheid van bezoekers (tegenpartij) 
 
 
 

 
 
 
 

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf


 
  



 
 


