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Update 29 september: op maandag 28 september is er een persconferentie geweest door de 
overheid met voor ons relevante wijzigingen die per 29 september j.l. zijn gaan gelden.  
 
Alle voorgaande protocollen komen hiermee te vervallen. 
 
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. 
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. 
 
Deze richtlijnen gaan in vanaf dinsdag 29 september 2020 en gelden tot nader order. 
 
We gaan er van uit dat iedereen de onderstaande protocollen 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. 
 
Competitiewedstrijden 

Er mogen gelukkig nog steeds wedstrijden gespeeld worden. Hiervoor geldt nog steeds een 
specifiek protocol rondom de wedstrijden wat ook voor de bezoekende vereniging gaat 
gelden als ze op onze locatie zijn. 
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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  
 
 
Bedankt voor jullie begrip en medewerking, 
 
namens het bestuur en de TC 

 
 
Rob van Kollenburg 
voorzitter VHSV All In 
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Onderlinge afstand 
 
Vanuit de overheid is er voor alle leeftijden geen restrictie meer gesteld aan het onderling 
afstand houden van elkaar tijdens het beoefenen van de sport.  
 
Wel dient de 1,5 meter afstand aangehouden te worden voor alle volwassenen (18 jaar en 
ouder) in de volgende situaties: 

 Tussen jeugdspelers ouder dan 12 jaar en de volwassenen/coaches/scheidsrechters 
van 18 jaar en ouder 

 Buiten het veld 
 In de dug out 
 Tijdens het omkleden en douchen 
 In de kantine 

 
Rondom vervoer van en naar (uit)wedstrijden is het advies vanuit NOC*NSF om een 
mondkapje te dragen indien men met meerdere personen uit verschillende huishoudens in 
dezelfde auto zit. 
 
Indien er voorafgaand geen expliciete melding van gemaakt wordt door ouder of speler kan 
men er van uit gaan dat er geen bezwaren zijn om onder bovenstaande condities bij elkaar in 
de auto te stappen voor het vervoer van en naar wedstrijden. 
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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 thuis en laat je testen als je de afgelopen 24 uur een of meerdere van de 

volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je zelf of 
je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

 blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 
hersteld bent nog minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

 blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

 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; 

 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;  
 vermijd het aanraken van je gezicht;  
 schud geen handen en geef geen high fives;  
 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 van het complex verwijderd. 
 
In de berging liggen desinfecterende doekjes en handzeep. Geef door aan Maartje wanneer 
je de laatste verpakking open maakt, zodat dit weer kan worden aangevuld.  
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Accommodatie 
 
De volgende regels gelden voor de accommodatie: 

 alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties zijn opengesteld. Voor 18 en 
ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand; 

 wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.  
 er mag geen publiek aanwezig zijn; 
 daar waar nodig zijn o.a. op wedstrijddagen de belangrijkste regels nogmaals 

duidelijk gemaakt. Dit is bij de dug outs en op de deuren van de kleedkamers; 
 vanwege het openbare karakter van onze accommodatie is een vaste routing van en 

naar de velden niet noodzakelijk. Daarnaast is er geen kantine en zullen de 
zitplaatsen middels losse stoelen op de juiste onderlinge afstand worden geplaatst; 

 zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren 
handdoekjes); 
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Vervoer 
 
De volgende regels gelden rondom vervoer naar trainingen en (uit)wedstrijden: 

 Bij een training en een thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De 
ouder mag dan niet blijven kijken.  
LET OP:  

o Een uitzondering hierop geldt voor de ouder die een kind van ver weg, met de 
auto, naar de accommodatie moet brengen omdat de speler/ster anders niet 
bij de training/wedstrijd aanwezig kan zijn. Een dergelijke ouder vervult een 
noodzakelijke vervoersfunctie en kan gedurende de wedstrijd en training 
rondom het veld zijn. Hierbij dient wel de 1,5 meter afstand te worden 
gewaarborgd.  

o Beperk het gebruik van deze uitzondering tot een minimum door zo veel 
mogelijk te carpoolen.  

 Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is deze 
ouder onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan wel naar de wedstrijd worden 
gekeken en men heeft toegang tot de ruimte rondom het veld. Hierbij dient wel de 1,5 
meter afstand te worden gewaarborgd. 
LET OP: 

o Beperk het aantal rijdende ouders naar een uitwedstrijd wel tot een minimum 
door zo veel mogelijk te carpoolen. Het eventuele rijschema dat is opgesteld 
door de coach is hierin leidend. 
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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 alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit 
betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter 
afstand aangehouden hoeft te worden;  

 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;  

 sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij 
op buitensportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat 
of als je als publiek naar een wedstrijd komt;  

 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;  
 volg bij uitwedstrijden de richtlijnen van de thuisvereniging altijd op. Bij vragen 

hierover bespreek je dit met je trainer; 
 vermijd ook geforceerd stemgebruik langs en op het veld indien dit niet noodzakelijk 

is voor het spelen van de wedstrijd en/of de veiligheid. Mocht stemverheffen om 
eerder genoemde 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 of wedstrijd materiaal van de vereniging? Zorg er dan 

voor dat je tijdens die training of wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of 
desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment. 

 direct na afloop van de training of wedstrijd 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 of wedstrijd reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;  
 neem je eigen, gevulde bidon gevuld mee om uit te drinken. De trainer zorgt dat 

indien nodig deze kan worden bijgevuld bij de waterkraan of via een jerrycan in de 
dug out;  

 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  
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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 of wedstrijd gaat geven;  

 trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf 
hun risico te analyseren of zij zich op buitensportparken of in de openbare ruimte in 
groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, het bestuur of de beheerder;  
 volg bij uitwedstrijden de richtlijnen van de thuisvereniging altijd op. Bij vragen 

hierover bespreek je dit met de trainer van de tegenstander of de 
coronaverantwoordelijke van de thuisvereniging; 

 zorg dat je altijd met minimaal twee trainers per training bent; 
 alleen de vaste trainers mogen trainingen geven of wedstrijden coachen. Beperk het 

inzetten van ouders en spelers van andere teams tot een minimum; 
 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 het veld op 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. Ook de high fives na afloop van de wedstrijd naar de 
tegenstander zijn niet toegestaan;  

 vermijd geforceerd stemgebruik langs en op het veld indien dit niet noodzakelijk is 
voor de uitoefening van de sport en/of de veiligheid. Mocht stemverheffen om eerder 
genoemde 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 en wedstrijden 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 het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training of wedstrijd direct naar huis gaan of op de daarvoor aangewezen plekken 
gaan kijken bij een andere wedstrijd;  
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 zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en 
wisselspelers onderling, ook in de dug-out bij spelers van 13 jaar en ouder; 

 was of desinfecteer je handen na iedere training of wedstrijd;  
 als spelers tijdens de training of wedstrijd materialen in roulatie gebruiken 

(bijvoorbeeld een knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk 
roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd; 

 ieder team heeft zijn eigen ballentas. Om mogelijke virussen die achterblijven weg te 
krijgen wordt er dus niet gebruik gemaakt van ballen van andere teams; 

 desinfecteer direct na de training of wedstrijd alle gebruikte materialen, zoals 
knuppels, ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera; 

 draag voor het klaarzetten van materialen zoveel mogelijk je slaghandschoentjes; 
 zorg dat de spelers die het gravel na afloop harken/slepen (slag)handschoentjes 

dragen als ze in contact komen met de materialen; 
 enkel de trainers komen in het berghok. Spelers kunnen de spullen die 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. De werkwijze wordt later doorgestuurd; 
 mocht je als trainer zijnde gedurende minimaal 24 uur klachten vertonen die passen 

bij een COVID-19 infectie, kan je je laten testen bij de GGD via je huisarts. 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. 
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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. Dit zowel bij de eigen accommodatie en indien je te 
gast bent bij de tegenstander; 

 geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan; 

 indien men behoort tot noodzakelijk vervoer verlaat dan direct na de sportactiviteit de 
sportlocatie; 

 de insteek is dat er geen ouders langs de kant staan. Mocht dat vanwege 
noodzakelijke redenen toch nodig zijn, vragen we jullie buiten de directe omgeving 
van het veld te gaan staan. Zie hiervoor de onderstaande plattegrond. Alle oranje 
gebieden zijn onderdeel van de directe omgeving van het speelveld en daarmee niet 
toegestaan om hier te verblijven. 

 
LET OP: Zowel binnen als buiten de oranje gebieden ben je zelf verantwoordelijk 
voor het in acht nemen van en houden aan de geldende regels. 


