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Voor alles geldt:
• Gebruik je gezond verstand blijf bij klachten thuis en laat u testen.
• Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder
• Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
• Vermijd drukte
• 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, bescheiden een punt vieren mag wel
Voor de wedstrijd
•
•
•
•
•
•

Het DWF is voor aankomst in de sporthal al ingevuld, indien dat niet het geval is gebruik dan je eigen
smartphone om dit alsnog te doen.
Volg de verplichte looproute
Zorg dat je omgekleed naar de zaal komt, de kleedkamers zijn alleen open om de schoenen te wisselen.
Wacht buiten de sporthal tot de coronawacht je team een kleedkamer toe wijst.
Bij binnenkomst van de sporthal dien je je handen en onderarmen te ontsmetten.
Zorg dat je in de kleedkamer alleen de schoenen wisselt en dan door loopt naar de zaal. Ga direct naar het
veld waar de wedstrijd wordt gespeeld. Er mogen maximaal 6 personen in de kleedkamer. Indien je team uit
meer spelers bestaat zal dit dus in twee delen moeten.

Voorbereiding wedstrijd:
•
•
•

Scheidsrechters, tellers, spelers en coach/trainer houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Begroet elkaar zonder handen te schudden.
Tellers dienen zich op de achterkant van het wedstrijdformulier te registreren evenals eventuele spelers die
niet op het DWF staan vermeld.

Wedstrijden
•
•
•
•
•

Tijdens wedstrijden dienen alle wisselspelers 1,5 meter afstand te houden van elkaar (dit hoeft niet bij de
jeugd)
Het gebruik van gezamenlijke bidons is niet toegestaan, gebruik alleen je eigen bidon.
Punten mogen bescheiden gevierd worden.
Vermijd zoveel als mogelijk fysiek contact zoals high fives en knuffels
Bij het wisselen van speelhelft maakt men eerst de banken schoon, hiervoor zijn desinfectans en doekjes
aanwezig.

Na de wedstrijd
•
•
•
•
•

Na de wedstrijd worden de palen en de spelersbanken op het veld weer gedesinfecteerd.
Na het schoon maken van de materialen dienen alle spelers en begeleiders direct het veld te verlaten en
naar buiten te gaan via het materialen hok en de nooduitgang. Alleen de aanvoerders en scheidsrechter
handelen de formaliteiten en verlaten daarna ook direct (via de voorgeschreven route) de zaal.
Het wedstrijdbriefje wordt door de scheidsrechter in de envelop op de zaalwachttafel gestopt.
Na de wedstrijd ga je via het materialenhok (aan de achterkant van de zaal) naar buiten. De schoenen
worden dus in het materialenhok omgewisseld.
Er kan niet gedoucht worden.

Kantine en tribune:

•

Op last van de gemeente is de tribune gesloten in de sporthal. Dit houdt in dat we geen toeschouwers toe
kunnen laten in de sporthal. De kantine is daarom ook gesloten.

