
Rood-Wit corona protocol met ingang van zaterdag 13 november 2021.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; ook wanneer een huisgenoot positief is getest ga 
je in quarantaine; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• 1,5 meter is een veilig afstand, bescherm jezelf en andere leden/supporters. Houd buiten het 
sporten om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie; 
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
• Bij uitwedstrijden geldt het advies voor iedereen boven de 12 jaar om een mondkapje te 

dragen in de auto. 

Toegang tot de Erica Terpstrahal  
 

• Er zijn geen toeschouwers toegestaan tijdens trainingen of wedstrijden, ouders/verzorgers 
wachten dus buiten.  

• Alle 18+ers die komen sporten moeten het coronatoegangsbewijs (CTB) tonen voor aanvang 
van de sportactiviteit. Het CTB is enkel geldig in combinatie met een identiteitsbewijs, ook 
voor leeftijdscontrole (wel of geen 18 jaar) kan een identiteitsbewijs worden gevraagd. Bij 
alle junioren en senioren wedstrijden controleert de zaalcommissaris beide teams.  

 
Kantine 
 

• De kantine is zeer beperkt geopend, de keuken is gesloten;  
De kantine is geopend na de wedstrijden van de junioren en senioren. 
Vrijwilligers en leden die tussen 2 activiteiten korte tijd moeten wachten of ver moeten 
reizen kunnen in de kantine plaatsnemen, hier geldt vaste placering en 1,5 meter afstand.  

• Voor begeleiders van de bezoekende ploegen is er koffie en thee.  
 
Maatregelen rondom binnensport  

• Tijdens trainingen en wedstrijden zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels 
hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

• ‘Rij-ouders’ van de uitteams vallen onder vrijwilligers en hebben geen corona toegangsbewijs 
nodig om een sporthal te betreden.  

We verwachten dat sporters, trainers, en andere vrijwilligers hun verantwoordelijkheid nemen met 

betrekking tot het handhaven van de maatregelen.  

We verzoeken om bij besmetting dit kenbaar te maken bij één van onderstaande contactpersonen 

zodat we indien nodig aanvullende maatregelen binnen de vereniging kunnen nemen.  

Corona contactpersonen:  

David André   0628712623  

Sabine Krooneman  0629819161  

Link naar veel gestelde vragen over het coronavirus en sport 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

