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ALGEMENE RICHTLIJNEN 
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten: 
Zie ook de basisregels van het RIVM 

• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

• 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 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 
sporten) 

• Vermijd drukte 

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

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen 

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent 

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high-fives of knuffels 

• Vermijd hard stemgebruik 

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 
 

BASISREGELS IN HET KORT 
Bij deze maatregel zorgt de leeftijd voor maatwerk. Er zijn drie categorieën: t/m 12 jaar (alle 
CMV-leden), 13 tot 18 jaar (jeugdleden), vanaf 18 jaar (senioren).  

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden.  

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en 
ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit geldt ook voor alle activiteiten 
buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up of de teambespreking.  

• Leden tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, zowel binnen als buiten 
het veld niet. Voor trainers geldt: houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en 
ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Trainers 
hoeven geen 1,5 meter te houden van sporters t/m 12 jaar.  

• Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van 
een punt of bij een wissel.  

 

HYGIËNEMAATREGELEN  
De hygiënemaatregelen gelden voor alle leeftijden 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sporthal.  

• Per veld zijn er desinfectiemiddel en papieren doekjes beschikbaar. 

• Reinig de ballen, ballenkar en de palen na afloop van wedstrijden/trainingen.  

• Een minimum aantal mensen is verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken 
van het veld.  

• Raak het net en palen verder niet aan. 

• Gebruik zo veel mogelijk eigen materialen (zoals bidon en handdoek) 
 
 



 
 

 

KLEEDRUIMTES, TOILET- EN DOUCHEVOORZIENINGEN  
• Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sporthal 

• Beperk het toiletbezoek 

• Maximaal 10 personen in de kleedkamer en maximaal 3 personen in de 
doucheruimte (deze maatregel geldt alleen voor spelers van 18 jaar en ouder).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN 
 
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN: 
Voor het betreden van de Drenthehal gelden de maatregelen van het RIVM.  
Blijf thuis en laat je testen, als: 

- Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38*C) en/of benauwdheidsklachten heeft 
- Iemand in jouw huishouden in de afgelopen 2 weken positief is getest op corona 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
 

LOOPROUTES 
- Er zijn looproutes met eenrichtingsverkeer aangebracht in de Drenthehal, de kantine 

en tribune. Volg hiervoor de pijlen en eventuele aanwijzingen van het personeel 
en/of de coronacoördinator 

- Bij binnenkomst s.v.p. handen desinfecteren. Houd rechts aan om naar de sporthal 
en/of de tribune te lopen 

- De coronacoördinator begeleidt het team naar de plaats waar men gezamenlijk kan 
wachten. Op zijn of haar teken kan het team het speelveld betreden. Niet eerder, om 
de 1,5 meter te waarborgen 

- Voor toegang tot de tribune is registratie niet nodig. Er zijn een beperkt aantal 
zitplaatsen. Er mag niet worden gestaan. Houd ook op de tribune 1,5 meter afstand 

- In de kantine dient men zich wel te registreren en zal een gezondheidscheck 
plaatsvinden. Alleen zitplaatsen zijn toegestaan. Een ieder dient zich aan de 
richtlijnen van de kantine te houden 

 

WEDSTRIJDEN 
- Wij vragen aan alle sporters om omgekleed in sportkleding naar de Drenthehal te 

komen. Dit geldt zowel voor de gasten als ook de Smash teams.  
- Gasten teams moeten hun eigen ballen meenemen en ook verder zoveel mogelijk 

gebruik maken van eigen materialen 
- Zorg ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd thuis is ingevuld en wel zo 

volledig mogelijk. De gegevens kunnen gebruikt moeten worden bij een eventueel 
bron en contactonderzoek 

- Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar de sporthal 
- Buiten het speelveld moet de 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden, dus 

ook tijdens het wisselen en time-out 
- Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact, zoals high-fives of knuffels 
- Het zingen van liedjes, yells en schreeuwen is niet toegestaan 
- Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon  
- Verlaat na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk de zaal; blijf niet onnodig hangen 
- Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen 
- Er mogen maximaal 10 personen in de kleedkamer en er mogen 3 personen tegelijk 

douchen 
- Beperk het aantal toeschouwers 



 
 

 


