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SHOT wordt gesponsord door:

Inleiding
Algemene maatregelen
•
•
•
•
•

Blijf altijd thuis bij klachten!
Houd 1,5m afstand van elkaar
Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
Schud geen handen en geen ‘high-fives’
Maak gebruik van desinfecterende gel als je

Belangrijk:
• Gebruik je gezond
verstand, geef ruimte
aan elkaar en
respecteer elkaar!

- Het gebouw binnenkomt / verlaat
- Gaat spelen of gaat tellen
- De kantine binnenkomt / verlaat

Dit protocol is van toepassing op de competitiewedstrijden
voor de senioren die in het Orlandogebouw worden
gespeeld. Met de verhuizing naar De Willaert zal ook dit
protocol bijgewerkt worden.
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Zaalindeling Orlandogebouw
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• Er worden 6 tafels opgezet, zo
veel mogelijk gescheiden door
speelveldomrandingen.
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Stoelen

• Breed middenpad (speelveldomrandingen op de gele lijn)
inrichten, zodat tijdens het
bewegen in de zaal de afstand
tussen mensen zoveel mogelijk
geborgd kan worden.
• De nooduitgang staat open voor
extra ventilatie
- Uitzondering: als dit
vanwege weersomstandigheden echt niet
kan, wordt de deur gesloten.
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Tafel met
desinfecterende gel

Kantine
• Zorg dat je je handen desinfecteert bij binnenkomst in de kantine en zorg dat je afstand houdt! De
indeling (aantal tafels/stoelen en positionering) is aangepast om afstand te kunnen houden. Laat de
indeling zoals die is, verplaats dus geen tafels, stoelen of barkrukken.
• Er geldt een maximum aantal van 20 personen die gelijktijdig in de kantine mogen zijn.
• Na afloop van de wedstrijden mogen de eerste twee teams (inclusief hun tegenstanders) die klaar zijn
met hun wedstrijd in de kantine verblijven. Voor de andere teams geldt dat van hen verwacht wordt
dat ze in de speelzaal hun drankje/eten gebruiken (en houd rekening met teams die nog met hun
wedstrijd bezig zijn). Uiteraard mag er een speler de kantine in om eten/drinken te bestellen.
• De thuisspelende teams zijn ervoor verantwoordelijk om te bepalen of zij in de kantine gaan zitten of
in de speelzaal.
• Zodra er teams vertrekken uit de kantine, is er ruimte voor andere teams om in de kantine te
verblijven.
• De barrekening dient bij voorkeur via pin betaald te worden.
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Spelers en scheidsrechters
• Desinfecteer je handen vóór je een wedstrijd gaat spelen en voorafgaand aan het tellen van een partij.
Op diverse plekken in het gebouw staat desinfecterende gel.
• Gebruik 1 bal per tafel.
• Er wordt tussen de games van speelhelft gewisseld, tenzij de spelers dit onderling anders afspreken.
• Veeg geen zweethanden af op de tafel, gebruik een eigen handdoek.

SHOT wordt gesponsord door:

5

Algemene opmerkingen en maatregelen
• De kleedkamers en de douches zijn beschikbaar. Voorkom drukte, ga eventueel op een later moment
omkleden/douchen als er al diverse mensen in de kleedkamer zijn.
• Gebruik ook de doorgang tussen de kleedkamers om heen en weer te lopen tussen speelzaal en
kantine.
• Wees terughoudend met het uitnodigen van toeschouwers. Partners, ouders/kinderen, zijn welkom,
maar nodig geen groepen vrienden/kennissen uit om te komen kijken.
• Maak binnen je team afspraken over het vervoer naar uitwedstrijden. Hanteer hierbij de op dat
moment geldende richtlijnen van het RIVM en neem beslissingen waar je jezelf comfortabel bij voelt.
• De 1,5m zal niet op alle momenten en plekken te handhaven zijn. Hierbij geldt vooral: gebruik je
gezonde verstand én geef ruimte aan elkaar.
• Iedere vereniging heeft een eigen protocol. Neem vooraf het protocol door van de vereniging waar je
gaat spelen.
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