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Coronaregels in sporthal “De Looierij” 
  

Allereerst zijn de standaard coronaregels van toepassing zoals 'blijf thuis als je (ook lichte) 

klachten hebt, was je handen vaak én houd afstand (behalve als je aan het handballen bent)'.  Maar 

de belangrijkste regel is: gebruik je gezond verstand!  

In de sporthal: 
• Volg de aanwijzingen in de sporthal. En luister waar nodig naar de beheerder of begeleiding 

van MHV'81.  

• Ontsmet bij binnenkomst je handen.  

• In de sporthal staan looprichtingen aangegeven.  Volg deze.  

• Op de deur van ieder kleedlokaal staat aangegeven hoeveel mensen erin mogen. Wacht even 
op je beurt als het kleedlokaal vol is. In de kleedlokaal staat aangegeven waar je mag zitten 
(geel/zarte sticker). Neem vervolgens je tas mee naar binnen.  

• In de zaal houd je anderhalve meter afstand van de trainer, scheidsrechter of andere 
vrijwilligers.  

• Na afloop kan er gedoucht worden. Ook dan geldt het maximale aantal per kleedlokaal. 
Maximaal 5 personen kunnen tegelijk douchen (3x in de open douche, 2x in douchehokje).  

• Blijf niet hangen, graag zsm douchen, aankleden en het kleedlokaal verlaten.  

• Ouders zijn niet toegestaan in het kleedlokaal.  

• Teambesprekingen mogen niet plaatsvinden in de kleedlokalen, maar dienen in de hal of 
buiten gehouden te worden.  

• LET OP: Voor jongeren onder de 18 gelden deze regels niet. Zij hoeven geen afstand te 
houden.  

In de kantine: 
• Volg de aanwijzingen op. En luister waar nodig naar Patrick of de beheerders van de kantine.  

• Zitten is verplicht.  

• Registreer je bij binnenkomt in de kantine. 

• Per 'groep' mag er 1 iemand per keer bestellen.   

Toeschouwers tijdens trainingen of wedstrijden 
• Er is plek voor maximaal 40 personen op de tribunes. Deze plekken staan aangegeven met 

geel/zwarte stickers.  

• Familieleden mogen naast elkaar zitten. 

• Toeschouwers komen via de zijingang aan de linkerzijde van de sporthal binnen. Sporters en 
begeleiders via de hoofdingang. Publiek voor de tribune en kantine kan via een trap direct 
naar boven. Jeugd onder de 18 jaar kan rechtstreeks de zaal in en plaatsnemen op de stoelen 
of banken. Op het moment dat de tribune vol is blijft overig publiek in de zaal. 

• Familieleden mogen naast elkaar zitten. Dit betekent wel dat de zitplaatsen achter een 
familie vervallen. Tip: Laat vooral 18-plussers op de tribune zitten en jeugd in de zaal. 

• Bij drukke wedstrijden mogen jongeren onder de 18 plaatsnemen op de banken of stoelen in 
de zaal (geen afstand nodig).   

• Schreeuwen of zingen tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.  

• Bij wedstrijden wordt je naam geregistreerd bij binnenkomst. 
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Overig 
• Bij rijbeurten wordt geadviseerd dat iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje draagt.  

• Ben voorzichtig met het drinken van alcohol. Zo zorg je ervoor dat de belangrijkste regel 
'gebruik je gezond verstand'  uitgevoerd blijft.  

• Nogmaals: volg instructies van beheerder, bestuursleden of begeleiders van de club altijd op.  

• Mocht je positief getest worden op Corona en ben je onlangs in contact geweest met spelers 
of vrijwilligers bij de club, meld dit dan zo snel mogelijk. 


