
 

Richtlijnen voor trainingen en wedstrijden per 11 januari 2022 

 

Versie 1.1, 8 jauari 2022 
* Wijzigingen onder voorbehoud  
 

 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen gelden met ingang van zaterdag 11 januari 
de volgende regels: 
 

Algemeen: 
• Sporthallen zijn nog steeds gesloten, 

• Sporten op het veld voor jeugd t/m 17 jaar mogelijk tot 20.00 uur, 

• Voor 18 jaar en ouder alleen tot 17.00 en met flinke beperkingen, 

• Clubhuis en kleedkamers blijven gesloten, 

• Geen publiek bij trainingen, 

De regels in details: 
• Sporten op buitensportlocaties is mogelijk: 

• Voor t/m 17 jaar tussen 05.00 en 20.00 uur, 

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge 
wedstrijden spelen op de eigen club zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te 
houden, 

• Voor 18 jaar en ouder tussen 05.00 en 17.00 uur, 

• Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 
personen op 1,5 meter afstand, 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren 

vanaf 13 jaar, 

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot 

elkaar 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. 

• De toiletruimten zijn toegankelijk, de kleedkamers en het clubhuis niet. 

 
De accommodatie: 

• Het clubhuis is gesloten. Het verblijven in deze ruimte is niet toegestaan. 
• De toiletruimten zijn wel toegankelijk 
• Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit dienen het sportveld én de sportaccommodatie 

verlaten. 
 

Tot slot: 
• Blijf alert en hou je aan de basisregels, 

• Bij corona gerelateerde klachten blijf thuis en laat je testen, ook wanner je gevaccineerd 

bent, 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn, 

• Hou zoveel mogelijk 1,5 m onderlinge afstand, 

• Was vaak en goed en/of desinfecteer je handen, 

• Schud geen handen, 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 
*Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat  

hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren! 
(*NOC NSF) 


