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Per 14 oktober jl. is het buitenseizoen gestopt voor alle teams van onze vereniging. Die dag 

zijn de nieuwe richtlijnen ingegaan vanuit de overheid rondom het sporten in Nederland. 

Deze zijn voor een periode van 2 weken aangescherpt (van 4 november t/m 18 november) 

en inmiddels weer teruggedraaid. Voor onze teams heeft dat ook invloed, welke met name 

de komende wintermaanden in de zaaltrainingen van toepassing gaat zijn. 

 

In dit protocol worden de regels toegelicht die binnen All In gelden om op een verantwoorde 

manier met de richtlijnen rondom het COVID-19 virus om te gaan tijdens het beoefenen van 

de sport gedurende de zaaltrainingen. 

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de globale richtlijnen vanuit de NOC-NSF (link) en de 

sport specifieke richtlijnen vanuit de KNBSB (link). Waar nodig zijn ze aangevuld en/of 

uitgebreid door het bestuur en de TC van All In. Hierin zijn voor zover mogelijk de richtlijnen 

van de afzonderlijke trainingslocaties meegenomen. 

 

Deze richtlijnen gaan in vanaf woensdag 18 november en gelden tot nader order. 

 

In de zomermaanden heeft iedereen van de club laten blijken hier bewust mee bezig te zijn, 

wat echt super is. Veel verenigingen hebben een voorbeeld aan ons kunnen nemen en ook 

vanuit de KNBSB kregen we complimenten voor onze aanpak. 

Echter merkten we ook dat na verloop van tijd de teugels wat losser gingen en de focus 

minder was op de naleving van de opgestelde richtlijnen. Dit is natuurlijk begrijpelijk, maar 

wel jammer. We moeten zorgen dat we elkaar er scherp op houden de regels na te leven om 

zo het sporten mogelijk te blijven houden binnen onze vereniging. 

 

We gaan er van uit dat iedereen de onderstaande protocollen dus opvolgt zoals beschreven. 

De richtlijnen zijn in het leven geroepen om op een verantwoorde manier hier mee om te 

gaan. Dit is dus geen vrije keuze van ons als vereniging en we zijn vooral blij dat we nog 

steeds (met beperkingen) onze honkbalsport mogen uitvoeren.  

 

De handhaving hiervan ligt bij de club, waarbij de gemeente kan ondersteunen. Mocht blijken 

dat de protocollen overtreden worden, kan dit na waarschuwingen leiden tot boetes voor de 

persoon en/of de club en zelfs tot sluiting van de accommodatie voor honkbaldoeleinden. We 

vragen dus met klem aan jullie allen om je te houden aan de richtlijnen in dit protocol. 

Eventuele boetes die het directe gevolg zijn van het niet naleven van de protocollen zullen 

we als club ook direct doorleggen op de persoon in kwestie mocht deze hier aantoonbaar de 

aanleiding van zijn. 

 

Mocht je echter als ouder of speler je niet prettig voelen bij de richtlijnen zoals deze 

momenteel zijn opgesteld, staat het je vrij om niet naar de trainingen en/of wedstrijden te 

komen. Dit is uiteraard jouw keuze die we respecteren. Geef dit aan bij je trainer, zodat deze 

er rekening mee kan houden. 

 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding hiervan, kan er altijd contact worden opgenomen met 

de COVID-19 contactpersoon binnen All In. Dit is Maartje Lommen, te bereiken via 

secretaris@allinveldhoven.com  

 

 

 

 

http://www.allinveldhoven.com/
https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie161020.pdf
https://www.knbsb.nl/verenigingen/coronadossier/
mailto:secretaris@allinveldhoven.com
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Bedankt voor jullie begrip en medewerking, 

 

namens het bestuur en de TC 

 

 

Rob van Kollenburg 

voorzitter VHSV All In  

http://www.allinveldhoven.com/
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Onderlinge afstand 
 

Vanuit de overheid is er een onderscheid gemaakt voor de verschillende leeftijdsgroepen 

aan het onderling afstand houden van elkaar tijdens het beoefenen van de sport.  

 

• Voor alle spelers t/m 12 jaar gelden geen restricties: dus onderling hoeft er geen 

afstand te zijn en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen is er 

geen beperking; 

• Alle spelers vanaf 13 t/m 17 jaar: onderling hoeft er geen afstand te worden 

gehouden. Wel dient met afstand te houden tot iedereen van 18 jaar en ouder; 

• Alle spelers van 18 jaar en ouder: er dient altijd een afstand van 1,5 meter 

aangehouden te worden. Zowel onderling als met de groep van t/m 17 jaar.  

 

Een uitzondering op bovenstaande geldt enkel voor personen die tot hetzelfde huishouden 

behoren of in geval van noodsituaties waarbij de veiligheid in gevaar is. 

 

 

Extra uitgangspunten 

 

• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de 

verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers 

binnen de geldende kaders kunnen sporten;  

 

• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken 

over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet 

krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in 

handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag 

daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en 

handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport 

zonder gezondheidsrisico’s; 
 

• bij de trainingen zal in eerste instantie geen corona-coördinator aanwezig zijn. De 

trainer(s) zijn indien nodig het aanspreekpunt wanneer er vanuit de accommodatie 

en/of gemeente contact gezocht gewordt gedurende de trainingen. Wanneer nodig 

kan men altijd doorverwijzen naar de corona-coördinator van de club, Maartje 

Lommen.  

http://www.allinveldhoven.com/
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Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier; 

• voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch 

mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties als men niet 

aan het sporten is; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• volg altijd de geldende GGD-richtlijnen voor wat betreft het deelnemen aan 

activiteiten of als er mensen in je huishouden klachten hebben (gehad) en positief 

getest zijn; 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden van 18 jaar en ouder, met uitzondering tijdens het sporten;  

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• was voor je training of wedstrijd thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden;  

• was je handen met water en zeep en/of handreiniger voor en na bezoek sportlocatie. 

Er is hiervoor zeep of handreiniger beschikbaar vanuit de club;  

• indien een speler gedurende de gehele training zijn (slag)handschoenen draagt is dit 

ook een optie, mits dit het veilig uitoefenen van de oefeningen niet in gevaar brengt; 

• vermijd het aanraken van je gezicht;  

• schud geen handen en geef geen high fives;  

• kantines, kleedkamers en douches zijn gesloten of dienen enkel als doorgang tot de 

sportzaal; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis. 

 

LET OP: Bewuste overtreders van de regels worden geweigerd van de trainingen. 

 

Vanuit de club zijn er desinfecterende doekjes en handzeep beschikbaar. De trainer zorgt 

dat deze aanwezig zijn én er gebruik van wordt gemaakt als er activiteiten worden 

georganiseerd. Geef door aan Maartje wanneer je de laatste verpakking open maakt, zodat 

dit weer kan worden aangevuld.  

  

http://www.allinveldhoven.com/
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Accommodatie 
 

De volgende regels gelden voor de accommodatie: 

• alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties zijn gesloten. Indien er enkel 

via de kleedkamers toegang mogelijk is naar de sportzaal en/of de toiletten zijn deze 

als doorgang wel toegestaan; 

• de locaties waar getraind wordt dienen altijd te voldoen aan de ventilatieregels van 

het bouwbesluit. Als men hieraan twijfelt, kan hiervoor de zaalwacht gevraagd 

worden voor opheldering. Controleer op juiste werking van aanwezige 

ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Dit is na te gaan 

door te kijken of de afzuiging aan staat en/of dat er deuren of ramen open staan. 

Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en 

onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;  

• in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open 

te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover 

ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de 

gemeente; 

• er mag geen publiek aanwezig zijn. Als ouders of andere niet-sporters willen 

wachten, dient dit buiten de accommodatie plaats te vinden; 

• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 

schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren 

handdoekjes); 

• volg de aangegeven looproutes waar aanwezig. 

 

  

http://www.allinveldhoven.com/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie
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Voor de spelers 
 

We adviseren om, naast de algemene veiligheid- en hygiëneregels, onderstaande 

maatregelen uit te voeren:  

• meld je aanwezigheid altijd via Teamers, zodat je trainers weten of ze je kunnen 

verwachten; 

• voor de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar gelden geen beperkingen en zij 

mogen onderling normaal spelcontact hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk 

tijdens trainingen geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;  

• sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 

1,5 meter afstand te houden; 

• voor de zaaltrainingen geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje 

(exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 

o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 

o zij niet mengen; 

o de instructeur voldoende afstand houdt en zich daardoor niet mengt onder de 

verschillende groepjes. 

• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 

fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een 

wissel;  

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;  

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de 

sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, corona 

coördinator en bestuursleden;  

• vermijd ook geforceerd stemgebruik gedurende de activiteit als dit niet noodzakelijk is 

vanwege de veiligheid. Mocht stem verheffen om eerdergenoemde reden wel 

noodzakelijk zijn, zorg dan dat er minstens 1,5 meter voor je niemand staat; 

• gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, helm, 

handdoek om materiaal te drogen, et cetera; 

• zorg dat je eigen materialen van een duidelijk merkteken zijn voorzien; 

• als je klaar bent met een oefening met je eigen materiaal, leg je dit direct terug bij je 

tas; 

• gebruik je tijdens een training materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor dat je 

tijdens die training als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij 

elk roulatiemoment. 

• direct na afloop van de training maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door 

het te desinfecteren; 

• sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen of andere dunne handschoenen; 

• gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen; 

• materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na (een onderdeel van) de 

trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;  

• neem je eigen, gevulde bidon gevuld mee om uit te drinken. Indien nodig kan deze op 

de locatie worden bijgevuld;  

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  

http://www.allinveldhoven.com/
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Voor de trainers 
 

We adviseren om, naast de algemene veiligheid- en hygiëneregels, onderstaande 

maatregelen uit te voeren:  

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie 

waar je training gaat geven;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, het bestuur of de beheerder;  

• zorg dat je altijd met minimaal twee trainers per training bent; 

• trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen; 

• kinderen en jeugd van 17 jaar en jonger zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en 

maximaal 30 personen; 

• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnen meerdere 

groepjes naast elkaar sporten; 

• wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij 

welk groepje hoort; 

• zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en 

er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op 

besmetting verkleind; 

• wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en 

kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen en voor 

sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van 4 personen; 

• alleen de binnen de club vaste trainers mogen trainingen geven. Ouders mogen niet 

ingezet worden om te helpen; 

• mocht je onverhoopt toch met slechts één trainer zijn, geef dit dan tijdig aan in de 

trainersapp. Bij voorkeur zal dan vanuit deze groep iemand komen ondersteunen; 

• zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 

moeten worden;  

• zorg dat de training klaar staat als de spelers de zaal in komen zodat je gelijk kunt 

beginnen;  

• maak vooraf (gedrags)regels aan de spelers duidelijk;  

• wijs de spelers op het belang van handen wassen en laat spelers geen handen 

schudden of high fives geven; 

• vermijd geforceerd stemgebruik gedurende de activiteit als dit niet noodzakelijk is 

vanwege de veiligheid. Mocht stem verheffen om eerdergenoemde reden wel 

noodzakelijk zijn, zorg dan dat er minstens 1,5 meter voor je niemand staat; 

• help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt;  

• trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar; 

• houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor 

(veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 

• houd 1,5 meter afstand met al je mede-trainers (geen lichamelijk contact);  

• zorg dat je weet wie er komt via Teamers en richt hier je trainingen op in; 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen;  

• laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. 

De spelers moeten na afloop direct vertrekken;  

• laat spelers gefaseerd de locatie betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan;  

http://www.allinveldhoven.com/
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• was of desinfecteer je handen na iedere training;  

• als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een 

knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal 

wordt gedesinfecteerd; 

• desinfecteer direct na de training alle gebruikte materialen, zoals knuppels, 

ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera; 

• draag voor het klaarzetten van materialen zoveel mogelijk je slaghandschoentjes; 

• enkel de trainers komen in de opbergruimtes voor de spullen. Spelers kunnen de 

spullen die daar buiten gezet worden op aangeven van de trainer pakken; 

• zorg dat je als trainer alle contactgegevens van de ouders/verzorgers bij de hand 

hebt, mocht het nodig zijn kan je deze direct bellen; 

• zorg dat je als trainer op de hoogte bent van de EHBSO-werkwijze zodat je dit in 

geval van nood kan toepassen; 

• indien bij een sporter/kaderlid COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit 

de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke 

quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen; 

• meld dit altijd bij het bestuur, zodat we indien nodig aanvullende acties kunnen 

uitvoeren richting de leden; 

• Zorg dat je de aanwezigheid van de spelers altijd bijhoudt, zodat er in het geval van 

een besmetting altijd bron- en contactonderzoek mogelijk is; 

• voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste 

werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt 

geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen 

en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd; 

• in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open 

te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover 

ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de 

gemeente. 

  

http://www.allinveldhoven.com/
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Voor ouders en verzorgers 
 

We adviseren om, naast de algemene veiligheid- en hygiëneregels, onderstaande 

maatregelen uit te voeren:  

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat 

ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

• meld de aanwezigheid van je kind(eren) altijd via Teamers, zodat je trainers weten 

wie ze kunnen verwachten; 

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor 

jouw kind(eren) gepland staat;  

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

• houd bij 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand op de sportlocatie; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de 

sportlocatie;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 

begeleiders en bestuursleden; 

• het is niet toegestaan om in de accommodatie te blijven wachten. Men dient de 

kinderen enkel te brengen en halen; 

http://www.allinveldhoven.com/

