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UPDATE: vanaf 16 maart zijn versoepelingen van de maatregelen afgekondigd.
Spelers >26 mogen trainen in groepjes van 4. Deze groepjes mogen gedurende de
gehele training niet van samenstelling wisselen en moeten de hele training onderling
1,5 meter afstand bewaren.
Spelers <27 mogen zonder beperkingen in groepsverband sporten en onderlinge
wedstrijdjes spelen.

Algemene RIVM/Rijksoverheid regels:
• Bij gezondheidsklachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
• Ben je getest, blijf thuis totdat je de uitslag hebt gekregen
• Was vaak je handen
• Hoest en nies in je elleboog
• Vermijd drukte
• Er geldt een avondklok van 21.00 – 04.30 uur

Sport specifieke RIVM/Rijksoverheid regels:
•
•
•
•

Kleedkamers, toiletten, kantine zijn gesloten
Ouders en publiek zijn niet toegestaan op het sportcomplex
Houd na de training 1,5 afstand van elkaar
Verlaat het sportcomplex direct na afloop van de sportactiviteit

Trainingen:
• Alle velden mogen gebruikt worden, indien noodzakelijk met meerdere teams tegelijk op een
veld. Zorg wel dat voldoende afstand van elkaar gehouden wordt.
• Trainingen en/of onderlinge wedstrijden kunnen op elke dag van de week plaatsvinden.
• Zolang de avondklok geldt wordt er ’s avonds geen gebruik gemaakt van de velden en gaat de
veldverlichting niet aan.
• Start-/eindtijden van trainingen/wedstrijden worden, voor zover mogelijk, met een minimaal
een kwartier gepland verschil om grote ‘in- en uittochten’ te voorkomen.
• 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 zo mogelijk desinfecteren. Elk team heeft een
eigen set desinfectie doekjes. Doekjes op? De toezichthouder kan bij de voorraad.
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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
• Na de training: gelijk naar huis, niet blijven hangen (in groepje terug fietsen is OK, mits 1,5
meter afstand bewaren)
• Ouders die kinderen met de auto brengen en ophalen blijven op de parkeerplaats wachten
totdat de speler uitstapt/instapt. Daarna direct wegrijden.
• Ouders die kinderen met de fiets brengen komen niet het complex op.
• Ouders die kinderen met de fiets op komen halen wachten op gepaste afstand van elkaar op
de parkeerplaats.
• Alleen de jongste beeballers mogen, als dat nodig is, naar hun trainingsveld gebracht worden.
Dit geldt ook voor de allereerste training van nieuwe jeugdspelers. Ophalen na de training
buiten het complex op gepaste afstand van andere ouders.

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 je de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd.
Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in strijd met die regels zal 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
Aan ieder het dringende verzoek deze ook goed door te lezen.
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

