
Spelers VCH 

Fijn dat je er bent! Houd je tijdens het bezoek aan de volgende richtlijnen en wijs ook anderen hierop. 

Bij binnenkomst 

- Wacht bij aankomst in Sporthal Concordia en ga 15 minuten voor speeltijd de zaal in. 

- Desinfecteer bij binnenkomst je handen. 

- Lees de posters bij de accommodatie en volg de looproutes en aanwijzingen van een beheerder/toezichthouder 

ter plekke op. 

- Wanneer personen niet op het digitale wedstrijdformulier zijn vermeld, dient één persoon per team de gegevens 

van deze personen op het registratieformulier in de wandelgang te noteren. 

- Alle personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand, tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen. 

- Staan op/naast de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op één aangewezen plaats zitten. 

- Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

- Het is binnen de gemeente Krimpenerwaard niet toegestaan gebruik te maken van de kleedruimtes en douches. 

Kom dus zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal. 

Tijdens de wedstrijd 

- Begroet de tegenstander, scheidsrechter en tellers op afstand, dus zonder handen te schudden. 

- Vermijd ook binnen je team onnodig contact (zoals high-fives). 

- Vermijd het aanraken van je gezicht. 

- Wisselspelers, staf, arbitrage en tellers houden ook tijdens de wedstrijd 1,5m afstand van elkaar. 

- Gebruik alleen je eigen spullen zoals eigen handdoek en vul je bidon thuis. 

- De trainer/coach ziet toe op naleving van deze richtlijnen. 

- Geforceerd stemgebruik tijdens de wedstrijd, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

- Helaas mogen de kleedkamers en douches niet worden gebruikt dus verlaat na de wedstrijd de hal zo snel als 

mogelijk. 

Op de tribune 

- Staan op/naast de tribune is niet toegestaan. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten. 

- Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan. 

- Voorkom onnodig lopen, ga bij binnenkomst gelijk even naar het toilet en beperkt dit verder tot een minimum. 

In Grand Café Concordia 

- Schrijf (ja, nog een keer) uw gegevens op het registratieformulier 

- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen 

- Volg de regels omschreven in het Grand Café Concordia. 

Bij uitwedstrijden 

- Bekijk de daar geldende maatregelen op de website van de vereniging en deel deze informatie met je 

teamgenoten. 

- Er wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen wanneer je met meerderen in de auto gaat. 


