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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;

• Geen publiek!

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

Advies gebruik mondkapje in openbare ruimtes 

In het kader van Corona, willen wij de ouders/bezoekers zoveel mogelijk betrokken te houden bij spelende teams 
van Rowic en worden er diverse wedstrijden gestreamd. Welke teams er worden gefilmd, zullen worden 
gecommuniceerd op onze social media kanalen.

Maar mocht je daar als team/speler bezwaar tegen hebben zal dit tijdig aangeven moeten worden met de 
vermelding van het te spelen team via info@rowic.nl en zal deze specifieke wedstrijd niet worden gestreamd zonder 
verdere vragen. 

Filmen van wedstrijden



Algemene huisregels in en rond de Sporthal

• Houd (18+) tenminste 1,5 meter afstand van elkaar langs het veld, overal in de sporthal en in de kleedkamers;

• Voor binnenkomst zaal, handen desinfecteren met aanwezige desinfectiegel

• Geen bezoekers meer op de tribune

• Sportkantine is dicht, ook geen zitmogelijkheden

• 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;

• Betaal zoveel mogelijk contactloos;

Bezoekers/ouders

• Geen ouders/bezoekers in de zaal.

• Geen ouders/bezoekers op de tribune.

• Geen ouders/bezoekers bij de glazen wand behalve begeleiding gastteams,

deze ruimte is hiervoor gereserveerd.

Rijden/begeleiding
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 18 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 

Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij stellen voor maxi-

maal: 2 coaches, 4 chauffeurs en 1 fi lmer/fotograaf (indien passend in het protocol van de uitvereniging!).
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Heb je klachten? Blijf thuis Laat je testen

Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Houdt 1.5 meter
 ruimte

Was vaak je
handen

Schud geen 
handen

Hoest en nies in
je elleboog

Vermijd drukte

Voor iedere training/wedstrijd 
dient de coach na te gaan of 
niemand klachten heeft. Anders 
wordt er niet gespeeld!

Ophalen kind
Graag vragen wij jullie om buiten voor de sportboulevard te verzamelen na het spelen van een thuiswedstrijd in de 

Sportboulevard. Hierdoor behouden we een goede doorloop en blijft er niemand beneden/binnen hangen.

Ruimte bij de glazen wand
Zowel boven is het ook onder bij de glazen wand (ingang hal) niet meer toegestaan te blijven kijken naar een

training/wedstrijd. Deze ruimte is alleen beschikbaar en gereserveerd voor de gast teams

(dus uitspelende teams/begeleiders/chauffeurs) die daarbij aanwezig zijn om hun kind bij ons in de hal te laten 

spelen tegen een Rowic team.



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) fles/ 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 :)

• 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. Indien alle 3 de velden bezet zijn met

wedstrijden staat de tafel van het eerste veld tegen de muur aan bij de ingang in het midden. 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 fluiten neem je een eigen fluit 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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