
 

 

 

 

Corona Protocol RSV Antibarbari 
Vanaf 27 november 2021 (for English see below) 

 
 

Algemeen 

Het seizoen is weer begonnen! Wel gelden er nog de volgende regels: 

- Trainingen en wedstrijden met andere clubs mogen weer plaatsvinden 

- De 1,5 meter moet ten allen tijde in acht worden genomen, behalve tijdens het sporten 

- Blijf thuis bij klachten 

- Was je handen regelmatig en nies of hoest in je elleboog 

- Meldt een corona geval altijd bij het bestuur 

- Toegang tot de kleedkamers, kantine en de wc’s is alleen mogelijk met een geldige QR-code. 

Antibarbari voert een actief controlebeleid. 

- Het sportcomplex is open tot 17:00. Dit betekent dat er na 17:00 niet meer gesport of in de 

kantine gezeten kan worden. 

 

Kleedkamers 

- Er mag omgekleed en gedoucht worden in de kleedkamers, maar men moet nog steeds 

1,5 meter houden. Dit betekent dat een heel team niet in 1 keer gezamenlijk kan 

douchen 

- Blijf niet langer in de kleedkamers dan noodzakelijk is 

- Toegang tot de kleedkamer is alleen mogelijk met een geldige QR-code. 

 

Toeschouwers 

- Toeschouwers langs de lijn zijn niet toegestaan. 

Kantine 

- De kantine is open tot 17:00 

- In de kantine moet iedereen een zitplaats hebben en op 1,5 meter afstand zitten 

- Dranken kunnen weer zelf bij de bar gehaald worden 

- Entertainment is niet toegestaan 

- Toegang tot de kantine is alleen mogelijk met een geldige QR-code. 

 



In General 

The season has started again! However, there are some rules to adhere to: 

- Training sessions and matchers with other clubs are allowed again 

- You should always keep your distance at 1,5 meters, except while playing sports 

- Stay at home when you have symptoms 

- Wash your hands often and cough or sneeze in your elbow 

- Please inform the board if there is a case of corona 

- Access to the locker rooms, canteen and toilets is only possible with a valid QR code. 

Antibarbari has an active control policy. 

- The sportcomplex is open till 5 pm. This means that after 5:00 p.m. there can be no sports or 

sitting in the cafeteria.. 

 
Changing rooms 

- It is allowed to change and shower in the changing rooms, but you should always 

keep your distance at 1,5 meters. This means that the whole team cannot shower 

simultaneously 

- Don’t stay longer in the changing rooms than necessary 

- Access to the locker room is only possible with a valid QR code. 

 
Supporters 

- Supporters are not allowed to watch the game. 

 
Cafeteria 

- The cafeteria may be open until 5 pm 

- In the cafeteria everyone should be seated at 1,5 meter distance 

- Drinks and snacks can be ordered at the bar by yourselves as long as you find your 

seat afterwards 

- Entertainment is not allowed 

- Access to the canteen is only possible with a valid QR code. 


