
 
 

Nieuwsbrief v.v. Touché – start seizoen 2020-2021 (22-08-2020) 

Sporten vanaf het nieuwe seizoen gaat er anders uitzien. Er is voor alle sportbonden een landelijk 
protocol opgesteld voor de binnensport, en wij hebben te maken met de regels voor het gebruik van 
de sporthal. Lees deze nieuwsbrief daarom goed door. Mochten er na het lezen van deze brief nog 
vragen zijn, stuur dan een mail naar het wedstrijdsecretariaat: wstouche@gmail.com  

Algemeen 
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 
• Pas hygiëne toe. Was/desinfecteer geregeld je handen. 
• Houd 1,5 meter afstand. 

Trainen in de praktijk 
Alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact hebben volgens de regels van het RIVM. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.  

 Trainers/begeleiders kunnen leden naar huis sturen wanneer zij twijfelen aan de gezondheid van 
een speler  

 Kleedruimtes van MFA d’n Hoender zijn nog steeds gesloten. Kom dus omgekleed naar de hal. 
Sporttassen en jassen worden meegenomen in de sporthal.  

 Toiletruimten zijn geopend.  
 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 

meter afstand tot elkaar te houden. 
 Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te 

bewaren. Buiten het sporten hoeven kinderen tot 18 jaar geen afstand tot elkaar te bewaren. 
Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de 
begeleider of trainer, ook tijdens het sporten.  
Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand 
houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft 
een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord. 

 Bij de senioren vanaf 18 jaar geldt dat ze tijdens de sportactiviteit geen onderlinge afstand van 
1,5 meter in acht hoeven te nemen. Buiten de sportactiviteit, dus bijv. in de sportkantine, geldt 
die regel wel.  

 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en joelen, is niet toegestaan. 

 
Kan ik besmet raken door het gebruik van materialen? 

 De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar 
niet uitgesloten.  

 Was regelmatig je handen en desinfecteer sportmaterialen na gebruik.  
 Bij iedere training worden de materialen (ballen, handvatten ballenkar, verstelpunt netpalen) 

door het team gezamenlijk gereinigd. Touché zorgt voor reinigingsmiddelen. 
 

Kan ik besmet raken door zweet ? 
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes 
komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het 
virus wordt niet via zweet doorgegeven.   



 
 
Regels in de sporthal 

 De tribune is beperkt in gebruik. Alleen op de tweede rij kan worden gezeten (op 1,5 meter 
afstand). voorste rij blijft vrij om bezoekers de ruimte te geven zich een plek tot de tribune te 
verschaffen.  

 Voor bezoekers van de eerste verdieping geldt éénrichtingsverkeer. Bezoekers dienen bij 
binnenkomst rechts aan te houden en de trap bij het kinderdagverblijf (Bambino) op te gaan. De 
trap bij de sporthal wordt gebruikt om naar beneden te gaan. Ander gebruik dan hier vermeld is 
niet toegestaan. Ter plekke staat dit aangegeven.  

 Desinfecterende handgel is aanwezig bij entree van de hoofdingang en boven bij de trapopgang. 
Bezoekers dienen bij betreden van het gebouw de handen te ontsmetten. 

 
Competitie in de praktijk  

 Wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten als zij buiten het veld staan 1,5 meter afstand 
houden. Hetzelfde geldt voor staf, arbitrage en tellers.   

 Voor toeschouwers gelden maximum aantallen. Houd er rekening mee dat als sporters, officials 
en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek, tenzij ze de 
locatie verlaten.  

 Bij wedstrijden mag ook weer publiek aanwezig zijn, met een maximum van honderd personen 
voor binnensport. 

 
Uitwedstrijden 
Vanaf de competitiestart in september is het goed mogelijk dat in accommodaties kleedkamers e/o 
sportkantines gesloten zijn. 

Probeer jezelf van tevoren zo goed mogelijk te informeren (bijv. via de website van de vereniging 
waar je naar toe gaat) om niet voor verrassingen komen te staan m.b.t. omkleden/eten en drinken. 
V.v. Touche zal proberen zoveel mogelijk (actuele) informatie van de verschillende sporthallen te 
verzamelen. Deze informatie wordt met de teams gedeeld.  
 
De sportkantine 
De uitbater is verantwoordelijk voor het corona beleid. In de horeca zijn een reservering, een 
gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht (ongeacht de aantallen bezoekers). Ook is 
het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bezoekers wordt gevraagd aan voorgaande 
medewerking te verlenen. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en 
contactonderzoek. 
 
Tot slot 
We zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Als we met elkaar de regels volgen 
kunnen we blijven genieten van onze sport en ook straks weer wedstrijden spelen. Spreek elkaar aan 
op gedrag en aan de ouders; bespreek de regels regelmatig met je kinderen zodat zij weten welke 
afspraken we met elkaar hebben gemaakt.  

 


