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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. 

Vanaf het weekend van 4-5 juli worden er weer wedstrijden gespeeld op onze 

accommodatie. Om dit in goede banen te leiden gelden hiervoor de volgende afspraken voor 

alle aanwezige partijen, te weten: 

• Teams (thuis en bezoekers inclusief kader) 

• Officials 

• Publiek 

De relevante punten worden hieronder opgesomd. Voor een volledige overzicht geldt altijd 

het meest recente COVID-19 Protocol All In. Dit is altijd op de website 

www.allinveldhoven.com te lezen. 

Tevens gaan we er van uit dat eenieder bekend is met en zich houdt aan de richtlijnen van 

het RIVM en de protocollen van het NOC*NSF en de KNBSB. De hieronder benoemde 

punten zijn specifiek voor de locatie van All In in Veldhoven. 

 

Algemeen 

• Het COVID-19 wedstrijdprotocol wordt op voorhand doorgestuurd naar de 

bezoekende vereniging door de wedstrijdsecretaris; 

• Op wedstrijddagen worden de teams ontvangen door de corona coördinator, die 

uitleg geeft over de specifieke richtlijnen voor onze accommodatie; 

• Bij discussie is de mening van de corona coördinator altijd leidend en bindend; 

• Er gelden voor de locatie geen specifiek looproutes. De accommodatie is ruim 

genoeg opgezet dat dit niet nodig is; 

• Er is geen kantine aanwezig welke door All In beheert wordt; 

• Er zijn ook geen mogelijkheden voor het zetten van koffie/thee in de dug outs. De 

aanwezige Senseo apparaten kunnen niet gebruikt worden. 

Teams 

• Er zijn voldoende kleedkamers en douches beschikbaar. Voor spelers van 13 jaar en 

ouder geldt echter dat er maar 8 personen per kleedkamer toegestaan zijn; 

• In iedere dug out is een flesje met hand sanitizer en reinigingsdoekjes beschikbaar 

voor het reinigen van de handen en materialen; 

• Voor spelers van 18 jaar en ouder zijn in de dug outs vakken gemaakt zodat men de 

1,5 meter kan aanhouden. Er is per dug out ruimte voor 8 spelers en/of coaches. 

Indien er meer spelers zijn dan beschikbare ruimte, zijn er stoelen geplaatst naast de 

dug out; 

• Voor teams met spelers tussen de 13 en 18 jaar is er in de dug out een vak 

aangegeven waarin de coach zich kan bevinden op 1,5 meter; 

• Er staan in ieder dug out prullenbakken. Zorg, net als altijd, dat je na de wedstrijd alle 

rommel hier in hebt gedaan;  
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Officials 

• Indien gewenst is er voor de official een kleedkamer ter beschikking; 

• De officials dienen gebruik te maken van de hand sanitizer in de thuis dug out;  

• Zijn persoonlijk spullen kan hij neerleggen op een afgebakend stuk van de bank 

direct bij de toegangsdeur van de thuis dug out naar het veld; 

• Op deze plek liggen ook de wedstrijdballen, die de scheidsrechter zelf dient te 

pakken; 

Publiek 

• Het is niet toegestaan om publiek te hebben rondom wedstijden. 

• Uitzonderingen zijn er voor 

o de ouders van spelers/speelsters die gezien worden als noodzakelijk vervoer. 

Zij mogen durende de voorbereiding en de wedstrijd rondom het veld 

aanwezig zijn, mits zij zich houden aan de geldende richtlijnen. 

o de rijdende ouders van het bezoekende team. Zij mogen durende de 

voorbereiding en de wedstrijd rondom het veld aanwezig zijn, mits zij zich 

houden aan de geldende richtlijnen. 

• Er zijn stoelen geplaatst op 1,5 meter van elkaar. Enkel indien men tot hetzelfde 

huishouden behoort en/of jonger is dan 13 jaar mogen deze stoelen dichter bij elkaar 

geplaatst worden. Als men de accommodatie verlaat, dienen de stoelen weer op de 

oorspronkelijke afstand van elkaar terug geplaatst te worden; 

• Er dient bij voorkeur gebruikt gemaakt te worden van de stoelen. Indien deze niet 

meer beschikbaar zijn, is het toegestaan om te gaan staan. Houdt hierbij altijd de 1,5 

meter regel aan wanneer van toepassing; 

• Indien er afval ontstaat gedurende het kijken naar de wedstrijd zal dit door de 

gebruiker zelf worden opgeruimd in de aanwezige prullenbakken; 

 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking! Hiermee zorgen we er samen voor dat we 

kunnen blijven honkballen. 

 

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  

 

 

namens het bestuur en de TC 

 
 

Rob van Kollenburg 

voorzitter VHSV All In 
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