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Corona protocol Hilversum Hurricanes
UPDATE: vanaf 29 september 2020 is voor de duur van drie weken helaas geen publiek
welkom op onze velden. Daarnaast zal ook de kantine gesloten zijn.
Bij trainingen: ouders wordt verzocht de spelers/speelsters bij het toegangshek af te
zetten en na afloop van de training weer op te halen.
Bij wedstrijden: ouders wordt verzocht de spelers/speelsters bij het toegangshek af te
zetten en na afloop van de wedstrijd weer op te halen.
Ouders van spelers/speelsters van de tegenstander die ‘rijdienst’ hebben worden
gezien als team begeleider en niet als toeschouwer. Zij mogen wel bij de wedstrijd
blijven.
Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Per 1 juli zijn de Corona regels versoepeld: er kan heel veel maar toch blijven er ook nog
voorwaarden gelden waarvan we verwachten dat die door iedereen nageleefd worden.
Er wordt door het RIVM/Rijksoverheid een onderscheid gemaakt in drie leeftijdsgroepen:
• <13 jaar: geen beperkingen tijdens sport, geen beperkingen buiten het sporten om
• 13 - 18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, geen beperkingen tussen leeftijdstijdsgenoten en
<13 buiten het sporten om, 1,5 meter afstand buiten het sporten om tot iedereen >18
• >18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, 1,5 meter afstand buiten het sporten
Praktisch gezien zijn er dus nog steeds beperkingen en hebben we de volgende regels opgesteld
en/of aangepast (waarvan een aantal opgelegd door RIVM/overheid).
RIVM/Rijksoverheid regels:
• Bij gezondheidsklachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
• Ben je ouder dan 18, houd 1,5 meter afstand van anderen
• Vermijd drukte
• Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek van de sportlocatie
• Kleedkamers, toiletten, kantine en terras mogen per 1 juli open onder voorwaarden
• Ouders en publiek zijn per 1 juli weer toegestaan op het complex onder voorwaarden
• Carpoolen naar uitwedstrijden kan, het dragen van een mondkapje in de auto wordt
geadviseerd
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Trainingen:
• Alle velden mogen gebruikt worden, indien noodzakelijk met meerdere teams tegelijk op een
veld.
• Trainingen en/of wedstrijden kunnen op elke dag van de week plaatsvinden.
• Start-/eindtijden van trainingen/wedstrijden worden, voor zover mogelijk, met een minimaal
een kwartier gepland verschil om grote ‘in- en uittochten’ te voorkomen
• Op de dagen dat het complex open is, is er ‘toezicht’, deze persoon heeft ook de sleutel van
het grote hek (i.v.m. evt. ambulance...)
• Gebruik van de dug-outs tijdens trainingen: 18+’ers moeten 1,5 meter afstand houden van
elkaar en jeugdspelers, er zijn geen beperkingen voor jeugdspelers <19 onderling
• In de slagtunnel train je met maximaal 2 personen tegelijk
• Maximaal 1 persoon tegelijk in de materiaal container
• Gebruik zoveel mogelijk vast of eigen materiaal per persoon (helm, knuppel, masker, …)
• Gebruikt materiaal na de training en wedstrijd desinfecteren. Elk team heeft een eigen set
desinfectie doekjes. Doekjes op? De toezichthouder kan bij de voorraad
• In elke thuis dug-out staat een fles desinfectie spray en een rol doekjes
• Bij gebruik van de kleedkamers ook de 1,5 meter regel in acht houden: plaatsnemen op de
banken op gepaste afstand van elkaar. Er kunnen maximaal 2 personen tegelijk gebruik maken
van de douches, wel voldoende afstand houden bij in- en uitgaan van de doucheruimte
• Ouders en ander publiek zijn weer welkom bij trainingen en wedstrijden, wel dient op het hele
complex de 1,5 regel in acht genomen te worden
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Wedstrijd aanvullingen:
• Dug-out: alleen coaches die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld aanwezig dienen
te zijn, mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen. Alle overige hulp dient
buiten de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen
• Dug-out: ook de scoorder/scoorster zoekt een plekje buiten het speelveld
• Dug-out: bij jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar
houden
• Dug-out: bij seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden
• Dug-out: als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten
de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen
• Op het veld: houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen
schudden en 1,5 meter afstand houden
• Op het veld: beperk bezoeken aan de werpheuvel/pitcherplaat en beperk gegroepeerd overleg
met en tussen sporters. Houd 1,5 meter afstand van elkaar aan
• Op het veld: houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5 meter
afstand van elkaar aan
• Op het veld: houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van
elkaar aan
• Op het veld: zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out kan
pakken en daarbij 1,5 meter afstand kan aanhouden
• Scheidsrechter: het reguliere aantal scheidsrechters mag een wedstrijd leiden
• Scheidsrechter: de veldscheidsrechter(s) moet in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand
van de sporters aanhouden
• Scheidsrechter: een scheidsrechter mag op eigen initiatief eventueel een mondkapje dragen.
• Een batboy/-girl is niet toegestaan
Aankomen en weggaan:
• Houd te allen tijde rechts aan op het toegangspad
• Voor degenen die op de fiets komen, plaats je fiets bij het veld waar de training/wedstrijd
plaatsvindt:
- AF veld: bij de AF-tribune, NIET tegen de hekwerken
- Jeugdveld: bij AF tribune, NIET tegen de hekwerken
- HB veld: bij de tribune en/of gravelbak, NIET tegen de hekwerken
- SB veld: in de fietsenstalling
• Als in 2 shifts getraind wordt:
- Eerste team: zet fietsen zoveel mogelijk rechts van de tribune en gaat veld op en af via de
‘thuis’ dug-out
- Tweede team: zet fietsen zoveel mogelijk links van de tribune en gaat veld op en af via de
‘uit’ dug-out
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Kantine en terras:
• In de kantine geldt eenrichtingsverkeer: de ingang is bij het softbalveld, de uitgang bij het
terras van het honkbalveld
• In de kantine wacht je op 1,5 meter afstand van elkaar op je beurt
• Bestellen doe je aan de bar, het liefst voor een heel team/hele tafel tegelijk
• En je betaalt bij voorkeur contactloos
• In de kantine is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er zijn geen staanplaatsen. Houd
de 1,5 meter regel in acht en volg de looproute. Zijn alle beschikbare zitplaatsen bezet, dan ga
je door de achterdeur naar buiten
• Op het terras is maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er zijn geen staanplaatsen.
Houd ook hier de 1,5 meter regel in acht. Zijn alle zitplaatsen bezet, dan zoek je een plekje op
de tribune of vrije ruimte op het gras (houd rekening met de 1,5 meter regel)
• Maximaal 1 persoon in elke toiletruimte in de kantine
• Bij regen wordt de kantine gesloten… → om te voorkomen dat er te veel mensen naar binnen
komen. Wordt minder mooi weer verwacht, neem dan een paraplu en/of warme kleding mee!
Wanneer je je niet houdt aan de (1,5 meter) regels van de vereniging en/of de geldende (1,5
meter) regels van de overheid dan kan de toegang tot de kantine en/of het sportcomplex worden
ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou
worden verhaald.
Dit protocol wordt gedeeld met de coaches en trainers met het verzoek dit te delen met hun
spelers/speelsters. Daarnaast zal dit protocol ook op de website geplaatst worden.
Hier vind je altijd de laatste versie van het NOC*NSF (Sport) protocol
Hier vind je de aanvullingen van de KNBSB op het sportprotocol (ook hieronder toegevoegd)
Aan ieder het dringende verzoek deze ook goed door te lezen.
Hier vind je altijd de laatste versie van het KHN (Horeca) protocol
Hier vind je altijd de laatste informatie van de Rijksoverheid met betrekking tot sport
Hier vind je altijd de laatste versie van de voor ons geldende noodverordening
Voor vragen over dit protocol kan je terecht bij: Marjanne Middelink
via mail: bestuur@hurricanes.nl of mobiel: 06-22743269
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KNBSB Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport (op
NOC*NSF protocol)
Dug-out:
In de dug-out geldt voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd het volgende:
• Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld aanwezig dienen te zijn,
mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten
de afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
• Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Een batboy/-girl is niet toegestaan.
• Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de
afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen. (Let op: Deze afwijking van de spelregels geldt
in 2020 vanwege buitengewone omstandigheden.)
• Zorg voor de aanwezigheid van voldoende desinfectiemiddelen in de dug-out, zodat
sporters/stafleden/officials regelmatig hun handen kunnen desinfecteren.
Scheidsrechters:
• Het reguliere aantal scheidsrechters mag een wedstrijd leiden.
• De veldscheidsrechter(s) moet in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de
sporters aanhouden.
• Een scheidsrechter mag op eigen initiatief eventueel een mondkapje dragen.
Scorers:
• Voor Jeugdwedstrijden, Honkbal Academy-wedstrijden en Seniorenwedstrijden: Een
verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het
speelveld (tribune) plaatsnemen.
• Zorg voor een ruimte waar de (bonds)official(s) na afloop van de wedstrijd het afhandelen van
de wedstrijd (zoals invullen DWF, strafformulier, protestformulier) kunnen regelen en waarbij
1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Voor trainers/coaches, bij trainingen:
• Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen.
• Gebruik geen oefeningen waarbij sporters en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar
komen.
• Organiseer trainingsonderdelen in een afgebakende ruimte (bijvoorbeeld bullpen of
slagtunnel/-kooi) met maximaal één speler.
• Als sporters tijdens de training/wedstrijd materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een
knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt
gedesinfecteerd.
• Desinfecteer direct na de training/wedstrijd de gebruikte ballen.
• Desinfecteer direct na de training/wedstrijd alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.

Corona protocol 29-09-2020

ASC Hilversum Hurricanes
‘t Jagerspaadje 32
1231 KJ Loosdrecht
www.hurricanes.nl
bestuur@hurricanes.nl

Voor trainers/coaches, bij wedstrijden:
• Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5
meter afstand houden.
• Beperk bezoeken aan de werpheuvel en beperk gegroepeerd overleg met en tussen sporters.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar aan.
• Houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar
aan.
• Houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar aan.
• Zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out kan pakken en
daarbij 1,5 meter afstand kan aanhouden.
• Zorg ervoor dat slagmensen hun gebruikte beschermings-/hulpmiddelen bij zich houden of zelf
in de dugout terugleggen. De gebruikte knuppel mag door een andere sporter worden
opgeruimd, maar de knuppel moet daarna wel worden gedesinfecteerd en de ‘opruimer’ dient
zijn handen te desinfecteren.
Voor sporters:
• Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcheruitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.
• Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
• Bij gebruik tijdens een training/wedstrijd van materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor
dat je tijdens die training/wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het
materiaal bij elk
• roulatiemoment.
• Direct na afloop van de training/wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal schoon
door het te desinfecteren.
• Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
• Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
• Pak bij inningwissels zelf je eigen materialen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een
collega-sporter alvast je handschoen/pet mee het veld opneemt.
• Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een honkloper en honkman).

