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Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19 
Samen houden we ons aan de volgende afspraken: 

 

Trek thuis je sportkleding aan. De kleedkamers 
zijn gesloten. 

 

 

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld 
materiaal maken we voor en na de 
sportactiviteit schoon. 

 Plaats een desinfectiezuil in de kantine, op het 
terras, op het veld tijdens trainingen en in 
beide dug-outs tijdens wedstrijden. 

  Vermijd social talk op de honken, bijeenkomsten 
op het veld en zingen/schreeuwen zoveel 
mogelijk. 

 
Vul thuis je flesje/bidon thuis met drinken.  

 

 

Uitsluitend spelers en coaches nemen plaats in 
de dug-out. Overige aanwezigen nemen plaats 
op het terras/in de kantine. 

 

Kom op eigen gelegenheid en met eigen 
vervoer naar de club. Van/naar wedstrijden 
reist een ieder op eigen gelegenheid. 
Verzamelen mag. 

 

 

Bij iedere sportactiviteit is een toezichthouder 
aanwezig (draagt een hesje) die let op het 
naleven van de afspraken. 

 

Volg de instructies van WVV bij het betreden 
van het sportpark. Loop vervolgens achterlangs 
(voor de groene container langs) naar het veld. 

 

 

Publiek mag aanwezig zijn bij wedstrijden en 
trainingen, mits de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd kan worden. 

 

> 17 jaar bewaren we onderling 1,5 meter 
afstand. Uitzondering is wanneer dit voor het 
spelverloop noodzakelijk is. 

 

 

Kantine en terras geopend. Uitsluitend pin 
betalingen. Toiletten zijn toegankelijk. 
Verplichte online gezondheidscheck en 
registratie. 

 

 

Blijf thuis… als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; als 
iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft; als iemand in jouw huishouden positief 
getest is op coronavirus; als je terugkomt uit een gebied met oranje reisadvies (10 dagen thuisquarantaine); zolang je in 
thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld, (2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest. 

 


