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Coronaprotocol 
 

Door het coronavirus verloopt ons honkbal- en softbalseizoen anders dan we gewend 

zijn. Sommige dingen mogen niet. En sommige dingen moeten op een andere manier. 

In dit protocol beschrijven we welke afspraken we hebben gemaakt. Zo zorgen we er 

samen voor dat wat wel mag, ook op een veilige manier gebeurt. 

Ons coronaprotocol is tot stand gekomen op basis van adviezen van de KNBSB, 

NOC*NSF, het RIVM, Koninklijke Horeca Nederland en SportService Zwolle. 

 

Samen houden we het veilig 

We vertrouwen erop dat jullie op naleving van deze afspraken toezien. En dat we 

elkaar erop aanspreken als dit niet gebeurt. Bij alles wat we doen en alle keuzes die 

we maken, staat de veiligheid voor elkaar voorop. 

 

We hebben een openbaar sportpark 

We hebben de beschikking over prachtige velden. Maar die maken wel onderdeel uit 

van een openbaar park. Dit betekent dat we het park niet kunnen afsluiten voor 

bijvoorbeeld wandelaars. Voor jouw veiligheid en die van je directe omgeving vragen 

we je rekening te houden met de 1,5 meter afstand. 

 

Bij wie kun je terecht? 

Vanwege de grootte van onze vereniging vinden wij het niet nodig om een 

coronacoördinator aan te stellen. Heb je vragen? Neem contact op met de trainer van 

je team, de TC of het bestuur. Samen zoeken we dan een oplossing. 

 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur 

HSV Blue Hawks 
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Wat mag wel en wat mag niet? 
 

 Elke speler mag meedoen aan de training van zijn team. 

 Spelers hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Spelers tot en met 17 jaar kunnen competitiewedstrijden spelen. 

 Spelers van 18 jaar en ouder kunnen onderling wedstrijden spelen. 

 Publiek langs de lijn is niet toegestaan. 

 De kleedkamers en douches zijn open. 

 De kantine en het terras zijn open voor sporters en vrijwilligers. Alleen als een 

persoon is aangewezen als kantinedienst. 

 

 

Kom je naar ons sportpark om te trainen? Dan gelden altijd deze algemene 
(gezondheids)regels: 
 

 Gebruik altijd je gezonde verstand. 

 Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Als je positief getest bent of als je een huisgenoot of een nauw contact bent 

van een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan ook thuis. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts. 

 Houd buiten trainingen minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Vermijd drukte. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Was regelmatig je handen met water en zeep. 

 Houd rekening met elkaar. 

 Er mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de fietsenstalling aanwezig zijn. 

 Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor trainers. 

 
 

Dit doen wij als bestuur: 
 

 Wij zijn als bestuur het aanspreekpunt voor alle corona gerelateerde vragen. 

 Wij fungeren als klankbord voor vragen die er leven. 

 Wij signaleren en brengen wensen en kansen in beeld. 

 Wij passen het protocol aan bij actuele ontwikkelingen. We volgen hierbij waar 

mogelijk de adviezen van de regering, de KNBSB, NOC*NSF, Koninklijke Horeca 

Nederland en SportService Zwolle. 
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Dit vragen wij van onze trainers: 
 

 Je ziet erop toe dat spelers met gezondheidsklachten niet aan trainingen en 

wedstrijden meedoen. 

 Je desinfecteert jouw handen voordat je het veld op- en af gaat. In de kantine 

hebben wij hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Zorg dat je het desinfectiemiddel meeneemt als je het veld opgaat. In de 

kantine hebben wij hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Je wijst spelers op de mogelijkheid om hun handen vooraf te desinfecteren. 

 Je voorkomt lichamelijk contact (dus ook geen handen schudden, high-fives 

geven of yell schreeuwen). 

 Je gebruikt zo min mogelijk materiaal. 

 

 

Dit vragen wij van onze spelers: 
 

 Je neemt je eigen handschoen mee. Zonder je eigen handschoen kun je niet 

meedoen. Heb je geen eigen handschoen? Dan kun je er één lenen.  

 Je desinfecteert jouw handen voordat je het veld op- en af gaat. In de kantine 

hebben wij hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Je houdt afstand van elkaar in de dug-out. 

 Je geeft elkaar de ruimte bij het in- en uitgaan van de dug-out. 

 Je gebruikt bij dug-outs 1 deur als ingang en 1 deur als uitgang. 

 Je voorkomt lichamelijk contact (dus ook geen handen schudden, high-fives 

geven of yell schreeuwen). 

 Je speelt zoveel mogelijk met je eigen materiaal. 

 Je gebruikt niet het materiaal van andere spelers uit jouw team. 

 Je neemt je eigen bidon met water mee. 

 Je geeft een afmelding uiterlijk 24 uur van te voren door. 

 

 

Dit vragen wij van onze jeugdouders: 
 

 Je geeft een afmelding uiterlijk 24 uur van te voren door.  

 Je houdt 1,5 meter afstand bij het halen en brengen van jouw kind. 

 Je gaat na het brengen van je kind voor een training meteen naar huis. 
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Dit vragen wij van niet-leden, die mee komen trainen:  
 

 Je desinfecteert jouw handen voor en na de training. In de kantine hebben wij 

hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Je kunt een handschoen lenen van de club. Desinfecteer dan wel voor en na 

het gebruik jouw handen. De hele training gebruik je dezelfde handschoen. 

 Je gebruikt niet het materiaal van andere spelers uit jouw team. 

 Je neemt je eigen bidon met water mee.  

 

 

Dit vragen wij van onze kantinedienst:  
 

 Je zet het terras klaar en ruimt het na afloop op (uiterlijk 22.00 uur). 

 Je neemt (‘aan de deur’) verplichte reserveringen aan van zitplaatsen. 

 Je doet een gezondheidscheck bij personen die op het terras willen zitten of de 

kantine in willen. 

 Je laat geen publiek toe op het terras. Wel sporters en vrijwilligers. 

 Je laat maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Kinderen tot en met 12 jaar 

tellen niet mee. 

 Je laat niet meer dan 50 personen toe op het terras en in de kantine. 

 Je bezorgt eten en drinken op het terras. 

 Je laat bezoekers in de kantine contactloos betalen. 

 Je ziet er op toe dat de coronamaatregelen op het terras worden nageleefd. 

 Je kiest zelf of je een mondkapje draagt. Je mag ook bezoekers vragen een 

mondkapje te dragen. 

 

 

Dit vragen wij van de bezoekers van onze kantine en ons terras:  
 

 Je reserveert vooraf (‘aan de deur’) een zitplaats. 

 Je volgt de instructies van de kantinedienst. 

 Je blijft niet te lang zitten op het terras. 

 Je  zit met maximaal 4 personen aan een tafel. Kinderen tot en met 12 jaar 

tellen niet mee. 

 Je haalt eten en drinken niet op in de kantine. We bezorgen dit op het terras. 

 Je betaalt in de kantine contactloos. 

 Je blijft zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig.  

 Je kiest zelf of je een mondkapje draagt. 
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Dit vragen wij van onze scheidsrechters: 
 

 Je desinfecteert jouw handen voor en na de wedstrijd. Bij de ingang van het 

veld hebben wij hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Je kiest zelf of je een mondkapje draagt. 

 Je desinfecteert voor het gebruik je masker. 

 Je gaat tijdens de wedstrijd niet de dug-out in. 

 

 

Dit vragen wij van onze scorers: 
 

 Je desinfecteert jouw handen voor en na de wedstrijd. Bij de ingang van het 

veld hebben wij hiervoor desinfectiemiddel beschikbaar. 

 Je neemt plaats buiten het speelveld 

 Je gaat tijdens de wedstrijd niet de dug-out in. 

 Je houdt 1,5 meter afstand tot coaches en spelers. 

 

 

Onderhoud van materialen 
 
Wij kiezen ervoor de ballen niet te desinfecteren tijdens het sporten. Leren ballen 

met alcohol schoonmaken is niet goed voor de bal en niet praktisch met het continu 

gooien van de bal. In plaats daarvan vragen we spelers voor trainingen hun handen 

schoon te maken met desinfectiemiddel.  

De trainers zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en verzamelen van alle 

gebruikte materialen. Op de club is desinfectiemiddel beschikbaar om het schoon te 

maken.  

Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen materiaal. 

 

 

 
 


