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De huidige situatie rondom het Coronavirus maakt het noodzakelijk dat D.B.V. Rowic coronamaatregelen moet toe-

passen. Alleen dan is binnensport mogelijk. Helaas zullen die een enorme impact hebben op de competitiedagen en 

de sfeer binnen de club. Voor alle duidelijkheid hebben wij een protocol opgesteld waar iedereen binnen de vereniging 

zich aan zal moeten houden. Niet alleen bij trainingen en wedstrijden, maar vooral ook daaromheen. Leden, kader, 

bezoekers, iedereen zal zich bewust moeten zijn van wat er vereist is. 

Het is een zaak van ons allemaal. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden en daarom doen we dan ook een 

dringend beroep aan eenieder om de regels te respecteren.

Belangrijkste regels op een rij

• Voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand;

• Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen!

• Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen;

• Vermijd drukke plekken;

• Was geregeld en zeker na contact met anderen of bv deurklinken je handen;

• Schud geen handen!

• Geforceerd stemgebruik, gillen/roepen langs het veld, vanaf de tribunes/stoelen is niet toegestaan;

Als je positief getest bent of als je in contact bent (geweest) met iemand die positief getest is dan: 

• blijf je thuis

• meld je bij de trainer/coach waarom je thuis blijft

• volg je de regels die opgesteld zijn door de GGD e/o RIVM m.b.t. de duur van de quarantaine

Personen welke terugkeren van bezoek aan een gebied welke als “oranje” is gekenmerkt: 

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 

dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan na datum van thuiskomst. Kinderen van 4 t/m 12 

jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Kom je uit een oranje gebied en ben je 13 jaar of 

ouder dan ben je tot 10 dagen na thuiskomst niet welkom in onze sporthal. Zowel niet om te trainen, voor wedstrijden, 

als bezoeker. Maar ook niet bij andere activiteiten van je team of vereniging.



Algemene huisregels in en rond de Sporthal

• Houd (18+) tenminste 1,5 meter afstand van elkaar langs het veld, op de tribune (stoelen), in de kantine, overal

in de sporthal en in de kleedkamers;

• Voor binnenkomst zaal, tribune, handen desinfecteren met aanwezige desinfectiegel

• Bezoekers registreren via het registratieformulier met QR Code voor het betreden van de tribune deze

gegevens blijven 14 dagen bewaard in verband met een eventueel contact onderzoek hierna worden

deze gegevens verwijderd;

• Bezoek op de tribune wordt gevraagd om de bewegwijzering en aanwijzingen op te volgen;

• Volg de aangegeven looproutes, waarbij de 1,5 meter afstand een gegeven is. Dit is een verplichte route

en is afgestemd om kruising tussen bezoekersstromen te voorkomen;

• Bij het overtreden van de richtlijnen kan Optisport Sportboulevard Dordrecht sancties opleggen, zoals

ontzegging van het sportcomplex onder andere om de gezondheidsrisico’s voor andere aanwezige

bezoekers/medewerkers uit te sluiten;

• Betaal zoveel mogelijk contactloos;

Bezoekers

• Geen ouders/bezoekers in de zaal. Plaats nemen op de tribune.

• Voor binnenkomst tribune, handen desinfecteren met aanwezige desinfectiegel

• Bezoekers registreren via het registratieformulier met QR Code voor het betreden van de tribune deze 

gegevens blijven 14 dagen bewaard in verband met een eventueel contact onderzoek hierna worden 

deze gegevens verwijderd;

• Bezoek op de tribune wordt gevraagd om de bewegwijzering en aanwijzingen op te volgen;

• Publiek mag niet schreeuwen of luide aanmoedigingen maken;

• Verplicht gebruik van de beige (of aangegeven) tribunestoelen. Alleen mensen uit hetzelfde 

huishouden mogen naast elkaar zitten.
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Wedstrijden 

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Ook hier geldt

voor iedereen boven de 18 jaar geldt de anderhalve meter regel. Je mag uiterlijk 30 minuten voor- en

na de training/wedstrijd gebruik maken van de faciliteiten in het gebouw. Echter verzoeken wij

alle sporters om zoveel mogelijk thuis te douchen;

• Zorg dat je je eigen (gemarkeerde) les/ bidon met drinken bij je hebt. Bidons delen is niet toegestaan;

• Bij uitwedstrijden moeten coaches/teammanagers voorafgaand aan (oefen-)wedstrijden

contact opnemen met de tegenstander of de website van de te bezoeken vereniging

bezoeken om te informeren naar de daar geldende maatregelen;

• Line-up met de groeting via de elleboog (niet op het oog :)
• Eigen Bidon/Waterflesje

• Het kan zijn, dat bij uitwedstrijden, teams al omgekleed moeten zijn in verband

met het niet kunnen gebruiken van kleedkamers.  Kijk hiervoor naar het protocol van die vereniging.

• Indien er tenues mee naar huis genomen worden dienen deze bij de eerst volgende thuiswedstrijd

gecontroleerd te worden op volledigheid. Bij verlies van het tenue wordt € 60,- in rekening gebracht;

• De trainer/coach en of teammanager is verantwoordelijk voor een goede uitdracht en controle op de
tenues;

• Wedstrijdbespreking in de rust zal op het veld moeten plaatsvinden;

• Coaches/teammanagers moeten voorafgaand aan trainingen en (oefen)-wedstrijden nagaan of er sprake is

van klachten in het team. Indien sprake is van klachten moet debetreffende speler direct naar huis en op

basis van de corona-voorschriften moet bepaald worden of de wedstrijd wel of niet kan worden gespeeld;

Tafel en scheidsrechters

• Achter de jurytafel bij het veld gelden ook de afstandsregel. Voor de tafelaars geld, dat iedere tafelaar zijn

eigen tafel en indien dit niet mogelijk is 1.5 meter in acht houd.  Aan de linker en rechterzijde nemen de

tafelaars plaats. Hierdoor hanteren we de ruimte van 1.5 meter. Bij een wedstrijd met 2 of meerdere tafelaars

staat een extra tafel.

• Er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar en de tafel plus aperaturen moeten voor en na iedere wedstrijd

worden afgenomen.

• Bondscheidsrechters kunnen gebruik maken van onze scheidsrechterskleedkamer.

• Indien je als lid van Rowic een wedstrijd moet luiten neem je een eigen luit mee.

Gebruik je gezonde verstand! Volg de instructies op. Durf elkaar ook aan te spreken op het moment dat iemand zich 

niet aan de regels wil houden. Het is ons aller verantwoordelijkheid en niet alleen die van het kader of bestuur.
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