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1. Algemeen
Om ervoor te zorgen dat we zo veilig mogelijk kunnen sporten hebben we een corona protocol op
papier gezet maar bovenal willen we je vragen om je gezonde verstand te gebruiken. Het kan best
zijn dat de regels hieronder door de tijd worden ingehaald als bijvoorbeeld het RIVM nieuwe regels
of richtlijnen voorschrijft. Deze krijgen natuurlijk voorrang op ons protocol. Indien wij ons protocol
aanpassen zullen wij deze met jullie delen via de mail en onze website.
2. Tot en met 26 jaar oud
Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar sporten in teamverband zonder dat er anderhalve meter
afstand hoeft te worden gehouden. Besef wel dat na het sporten voor iedereen boven de 13 jaar een
maximale groepsgrootte van 2 personen geldt.
Trainers moeten zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand in acht nemen. Daarbij heeft het RIVM
in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen
in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een blessure heeft aandacht en een knuffel nodig; dat mag
en is ook verantwoord.
3. Senioren
Iedereen vanaf 27 jaar mag buiten sporten op anderhalve meter afstand in een groep van maximaal
vier personen. De afzonderlijke groepen van vier personen mogen niet mengen tijdens de training,
ook moet de minimale afstand tussen groepen andere halve meter zijn. Hier geldt natuurlijk ook dat
na de training weer de maximale groepsgrootte van twee personen geldt.
Om instructie te geven aan een viertal mag de trainer van viertal naar viertal. Groepsinstructie aan
meerdere viertallen in één keer mag niet.
4. Trainingen
Er zijn op de locatie hygiëne maatregelen getroffen waar de handen en materialen mee ontsmet
kunnen worden. Toiletgebruik is toegestaan, probeer hierbij drukte in de gang te voorkomen.
Als er tijdens de training een bal op een ander veld terecht komt ga je deze zelf even halen of als je
hem ziet aankomen schiet je hem terug. Niet oppakken en teruggooien.
5. Ouders en publiek
Het doel van het RIVM is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote
groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers op de accommodatie helaas niet
toegestaan. Dat geldt ook voor ouders.
6. Vragen/opmerkingen
Indien je vragen hebt over ons corona protocol kun je contact opnemen met iemand van het bestuur.
De contact gegevens kan je vinden op de website. Als je je zorgen maakt over de naleving van het
protocol door bijvoorbeeld teamgenoten of begeleiding kun je dat het best met de persoon in
kwestie bespreken maar als je dat vervelend vindt kun je ook de hulp van het bestuur inroepen. Blijf
in ieder geval niet met je zorgen of vragen rondlopen.
De informatie uit dit document is terug te vinden op de site van de Nevobo en de NOC-NSF.
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