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 Richtlijnen sporters vv Netwerk 

Beste Netwerker,  

Fijn dat je er bent! Zouden jullie je tijdens het bezoek aan de volgende richtlijnen willen 

houden en ook anderen hier op willen wijzen?  

Bij binnenkomst  

1. Desinfecteer bij binnenkomst je handen 

2. Eén persoon per team schrijft jullie teamnaam op het registratieformulier met daarbij het 

totaal aantal personen. 

3. Blijf niet staan in de entree of op een looproute, maar ga gelijk naar de kleedkamers of 

zoek een zitplek op in de kantine of op de tribune. 

4. Lees de posters bij de accommodatie en volg looproutes en aanwijzingen van een 

beheerder/toezichthouder ter plekke op. 

5. Alle personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand, tenzij zij uit hetzelfde 

huishouden komen. 

6. Staan op/naast de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten. 

7. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

  In de kleedkamer   

8. Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de accommodatie. 

9. Personen van 18 jaar en ouder houden voor en na het sporten afstand. Dit geldt dus ook 

in de kleedkamers. 

10. Er mogen maximaal 10 personen in de kleedkamer, waarvan maximaal 5 tegelijk onder de 

douches. 

11. Voorkom onnodig bezoek van de kleedkamers, vul direct bij het omkleden je bidon en ga 

gelijk even naar het toilet. 

12. Gebruik de kleedkamers zo min mogelijk en zo kort mogelijk.  

13. Houd de hal naar de kleedkamers vrij. 
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Tijdens de wedstrijd  

14. Begroet de tegenstander, scheidsrechter en tellers op afstand, dus zonder handen te 

schudden. 

15. Vermijd ook binnen je team onnodig contact (zoals high-fives). 

16. Vermijd het aanraken van je gezicht. 

17. Gebruik alleen je eigen spullen zoals eigen handdoek en vul je bidon thuis. 

18. De trainer/coach ziet toe op naleving van deze richtlijnen. 

19. Geforceerd stemgebruik tijdens de wedstrijd, zoals schreeuwen en zingen, is niet 

toegestaan. 

20. Verlaat na afloop van de wedstrijd het veld zo snel mogelijk, je kunt dan naar de 

kleedkamer, tribune of kantine. 

Op de tribune  

21. Staan op/naast de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten. 

22. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

In de kantine  

23. Schrijf (ja, nog een keer!) uw gegevens op het registratieformulier 

24. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. 

25. Ga gelijk aan een tafel zitten, houdt onderling nog steeds 1,5m afstand, behalve wanneer 

u tot 1 huishouden behoort of onder de 18 ent. 

26. Eén persoon per tafel haalt het eten/drinken 

27. Volg de verplichte looproutes 

28. Voorkom onnodig lopen 

  Bij uitwedstrijden  

29. Bekijk de daar geldende maatregelen op de website van de vereniging en deel deze 

informatie met je teamgenoten. 

30. Er wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen wanneer je met meerderen in de auto 

gaat 


