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Alle elftallen HSC ’28 – bezoekers sportpark Harella
17 augustus 2020
Maatregelen / huisregels i.v.m. Covid-19 seizoen 2020 – 2021

Binnenkort starten we bij R.K.S.V. HSC ’28 weer met de voetbalwedstrijden. Zoals jullie echter weten
hebben we door het Covid-19 virus diverse maatregelen moeten treffen, om er voor te zorgen dat we
samen weer verantwoord kunnen sporten. Dit geldt voor onze eigen teams, maar uiteraard ook voor
de bezoekende teams.
Voor alle maatregelen verwijzen wij graag naar onderstaande link;

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v14.pdf
Hieronder vindt je de belangrijkste aandachtspunten (maatregelen) opgesomd.

Basisregels:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten op het voetbalveld);
• Vermijd drukte;
• Was vaak je handen;
• Volg eventuele aanwijzingen van onze vrijwilligers ten aller tijde op!

Kleedkamers:
• Volg de looproute KLEEDKAMERS om toegang te krijgen tot de kleedkamers;
• Ouders in de kleedkamers zijn niet toegestaan;
• Tot 18 jaar kunnen kleedkamers normaal worden gebruikt. Trainers/leiders dienen wel de 1,5
meter regel te hanteren in de kleedkamer;
• 18 jaar en ouder? Dan mogen er maar maximaal 8 personen tegelijkertijd in de kleedkamer
aanwezig zijn. We streven er na om 2 kleedkamers per team beschikbaar te stellen. Zo niet,
dan moet je in etappes omkleden;
• Douches mogen gebruikt worden. Ook hier geldt, ben je 18 jaar of ouder moet je 1,5m afstand
houden.
• Teambesprekingen doen we op het veld en niet in de kleedkamer.

Uitwedstrijden:
• Verzamel zoveel mogelijk op de parkeerplaats. Ben je 18 jaar of ouder houdt 1,5m afstand;
• Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden geen beperkingen t.a.v. samen reizen. Voor kinderen
vanaf 13 jaar en ouderen geldt; dat er samen gereisd kan worden. Echter adviseren we ten
stelligste;
o zoveel mogelijk vanuit 1 gezin in 1 auto;
o zorg voor zoveel mogelijk afstand in de auto (ofwel, gebruik meer auto’s dan normaal);
o gebruik van niet-medische mondkapjes zijn niet verplicht, maar worden wel door het
RIVM geadviseerd.
• Check vooraf de maatregelen van de thuis vereniging.

Trainingen warming up & wedstrijd:
• Trainingshesjes worden tijdens trainingen en warming up niet onderling gewisseld. Doe steeds
een schone aan als je van partij wisselt. Hesjes dienen iedere keer na gebruik gewassen te
worden;
• Bidons mogen niet onderling worden uitgewisseld. Dus neem je eigen bidon mee naar de
training en de wedstrijden;
• Tijdens de sportactiviteit (warming up & de wedstrijd) hoeft de 1,5 meter regel niet te worden
nageleefd;
• We schudden vooraf/achteraf geen handen;
• 18 jaar en ouder? Dan houden we tijdens de wedstrijd ook in de dug-out de 1,5 meter afstand!
Hiervoor zijn eventueel extra stoelen beschikbaar;
• Tijdens de rust blijven we op het veld! Trainers/leiders kunnen drinken in hun kleedkamer
ophalen. Zet de drinkkannen en bekertje daar ook weer terug a.u.b. Zorg tevens dat extra
kleding beschikbaar is zoals trainingsjacks etc. voor de koudere/nattere dagen;
• Toeschouwers zijn toegestaan. Houdt hierbij wel 1,5m afstand;
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
• 1,5 meter afstand voor de supporters langs de kant is verplicht;
• Bij niet meewerken of naleven van de regels kan de scheidsrechter overgaan tot het stilleggen
van de wedstrijd.

Kantine & terras:
•
•
•

•
•
•
•

Volg de looproute KANTINE om toegang tot de kantine, toiletten en het terras te krijgen;
Bij binnenkomst in de kantine dient men de handen de desinfecteren bij de desinfectiezuilen;
Registratie bij binnenkomst van de kantine is verplicht. Hier vragen wij om uw naam en
telefoonnummer in te vullen op een lijst. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard om het
eventuele bron en contactonderzoek van de GGD te bevorderen. Na 14 dagen worden de
gegevens vernietigd;
De capaciteit is beperkt, mochten er geen zitplekken meer zijn op het terras of in de kantine
dan kunt u wel bestellen bij de bestelpunten maar moet u helaas buiten de kantine of het
terrasgedeelte uw eet- en/of drinkwaren nuttigen volgens de basisregels;
Zitten is verplicht, zowel binnen in de kantine als buiten op het terras;
Stoelen en tafels worden niet verplaatst;
Betalingen doen we bij voorkeur via pinnen (contactloos).

Alleen op deze manier kunnen wij het nieuwe seizoen gaan starten.
Hopelijk snel tot ziens en blijf gezond!
Bestuur R.K.S.V. HSC’28

