
Rood-Wit corona protocol zaal 2020 

Algemene maatregelen: 

- Gezond verstand gebruiken staat voorop;  

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

- Bij het betreden van de ET hal vindt er een korte gezondheidscheck plaats d.m.v. vragen over 

jouw gezondheid en die van je huisgenoten; 

- 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;  

- Houd 1,5 m afstand. Er zijn uitzonderingen voor: 

o personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 

o kinderen t/m 12 jaar; 

o kinderen van 13 t/m 17 jaar onderling; 

o 18-jarige junioren die uitkomen in de juniorencompetitie tijdens de training.  

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

- Schud geen handen;  

- Je volgt op de locatie de aanwezige looproutes (zie bijlage 1) en andere aangegeven 

maatregelen; 

- Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje 

te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.  

Voor sporters en betrokken vrijwilligers:  

- Neem je eigen bidon mee naar trainingen; 

- Kleed je thuis om, de kleedkamers zijn gesloten; 

- Materialen worden na elke training schoongemaakt;  

- Verlaat zo snel mogelijk de accommodatie na de training; 

- Je bent niet eerder dan 5 minuten voor de start van je training aanwezig. Senioren wachten 

buiten tot ze door de coördinator worden binnengelaten; 

- Bij trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan. Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen 

tot de deur brengen; 

- Gedurende seniorentrainingen zijn er maximaal 30 personen inclusief trainers aanwezig. Er 

wordt getraind in vaste groepen van 4 personen waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt 

tussen deze groepen. 

- Tijdens de trainingen is er een corona-coördinator aanwezig (zie bijlage 2). 

Kantine en kleedkamers: 

- De kantine is gesloten; 

- De kleedkamers zijn gesloten. Toiletten in de kleedkamers mogen wel worden gebruikt. 

  



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

betrekking tot het handhaven van de corona 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://www.knkv.nl/faqcorona/ 

Bijlage 1: looprichtingen ET-hal 

Je volgt op locatie de aangegeven looprichting. Let op, de kleedkamers zijn gesloten. Kleedkamer 1 

en 4 zijn enkel open als looproute. Het is niet toegestaan hier spullen achter te laten.  

 

  

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


Bijlage 2: corona coördinatoren 

Van elk team wordt verwacht dat ze corona coördinatoren leveren. Voor de jeugdteams geldt dat 

hiervoor ouders ingeschakeld worden. Voor seniorenteams geldt dat de spelers dit zelf doen. 

Maandag  

17.45 – 19.00: ouders F1 + F2 (2 personen) 

19.00 – 20.00: ouders C2 + C3 (2 personen) 

20.00 – 21.00: S1 (1 persoon) 

 

Dinsdag 

17.45 – 19.00: ouders D3 (1 persoon) 

19.00 – 20.00: ouders D1 + A3 (2 personen) 

20.00 – 21.00: MW + recreanten (2 personen) 

 

Woensdag 

17.45 – 19.00: ouders F3 + D2 (2 personen) 

19.00 – 20.00: ouders B1 + B2 (2 personen) 

20.00 – 21.00: selectie (1 persoon)  

21.00 – 22.00: selectie (1 persoon) 

 

Donderdag 

17.15 – 18.30: ouders E1 + E2 (2 personen) 

18.30 – 19.30: ouders C1 + C2 (2 personen) 

19.30 – 20.30: ouders A1 + A2 (2 personen) 

20.30 – 22.00: S4 (1 persoon) 

 

Zaterdag 

Kangoeroes (2 personen) 


