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Algemene richtlijnen
• Heb je klachten, blijf thuis!
• Heeft iemand in je huishouden koorts of is positief getest, blijf thuis!
• Houd 1,5 meter afstand.
• Desinfecteer en/of was je handen regelmatig.
Voor de wedstrijd
• Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de warming-up. Kom
omgekleed.
• Betreed de zaal niet voor aanvang van de warming-up.
• Maximaal 10 personen per kleedkamer. Houd 1,5m afstand.
• Geef elkaar de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van de
accommodatie.
Tijdens de wedstrijd
• Spelers hoeven in het veld geen 1,5 meter afstand te houden.
• Langs de lijn en gedurende time-outs wél 1,5 meter afstand.
• Vermijd onnodig fysiek contact: Geen handen schudden, geen high five,
etc.
• Geen stemverheffing. Niet yellen, zingen of schreeuwen.
• Tellers vanaf 18 jaar en ouder tellen alleen of houden 1,5 meter afstand.
• Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor de algemene handhaving
van richtlijnen, maar mogen aanvoerders hier wel op aanspreken.
Na de wedstrijd
• De thuisspelende teams vegen de ballen, tellertafel, materialen, e.d. af.
• Aan het einde van de laatste ronde worden ook de palen en
scheidsrechtersstoel schoongemaakt.
• Douchen mag, maar het advies blijft om thuis om te kleden en te
douchen.
• Maximaal 10 personen in de kleedruimte (incl doucheruimte).
• Maximaal 3 personen in de doucheruimte.
• Vermijd drukte in de kleedkamers. Geef de bezoekende teams voorrang.
Bezoekers/publiek
• Het aantal mensen/publiek in de hal dient zoveel mogelijk beperkt te
worden.
• Er mogen maximaal 100 personen op de tribune plaatsnemen.
• Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan (yellen, schreeuwen, zingen).
Kantine
• Desinfecteer je handen bij de ingang.
• Registratie contact gegevens.
• Hou altijd 1,5 meter afstand, ook van teamgenoten!
• Zitplaats verplicht.
• Geen stoelen verschuiven
• Er is een maximumcapaciteit van 50 personen (excl. personeel).
• Volg de aanwijzingen van het kantinepersoneel op.
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