
Corona regels bij k.v. Swift per 5 juni 2021   

Voor iedereen geldt: 
• 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.  
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand. 
• Vermijd drukte.  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportaccommodatie.  
• Schud geen handen.  
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.  
 

Voor F- t/m A-teams geldt:  
• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels.  
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.  
• Desinfecteer je handen voor dat je het veld opgaat; Desinfectie staat in de materialenberging en bij 
entree kleedruimten.  
• Er mogen wedstrijden gespeeld worden.  
• Tijdens trainingen en wedstrijden zijn er geen beperkingen; De afstandsregels hoeven tijdens 
trainingen en wedstrijden niet nageleefd te worden.  
• Kleedkamers en douches zijn op zaterdag geopend. Voor de jeugd zijn er geen afstandsregels in de 
kleedkamers en tijdens het douchen. Op trainingsavonden zijn kleedkamers en douches gesloten.  
• Er mogen tijdens de trainingen en wedstrijden geen toeschouwers aanwezig zijn op de 
sportaccommodatie.  

 
Voor seniorenteams geldt:  
• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels.  
• Desinfecteer je handen voor dat je het veld opgaat; Desinfectans staat in de materialenberging en 
bij entree kleedruimten.  
• Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden. Het maximum van 50 personen tegelijk 
geldt voor het gehele veldcomplex (m.a.w. 50 personen per speelveld is niet toegestaan). De 
afstandsregels hoeven tijdens de training en onderlinge wedstrijd niet nageleefd te worden. 
• Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan; Onderlinge wedstrijden zijn wel 
toegestaan.  
• Kleedkamers en douches zijn op trainingsavonden gesloten.  
• Er mogen tijdens de trainingen geen toeschouwers aanwezig zijn op de sportaccommodatie.  

 

 



Voor het clubhuis geldt:  
• Het clubhuis is op zaterdagen open tijdens de wedstrijden van de jeugd. 
• Het clubhuis is alleen open voor spelers, trainers en scheidsrechters van de thuisspelende en 
bezoekende teams; Chauffeurs van bezoekende teams zijn toegestaan bij de wedstrijd en in het 
clubhuis.  
• Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht;  
• Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan;  
• Zelfbediening is niet toegestaan.  
• In het clubhuis zijn maximaal 30 personen toegestaan; Op het terras zijn maximaal 50 personen 
toegestaan.  
• Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd.  
• Afhalen is toegestaan (to-go).  
• In het clubhuis moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnengaan 
en weggaan.  
 

 

Veel gestelde vragen  
Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training 
of wedstrijd?  
• Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, mogen niet bij een andere training of wedstrijd 
kijken, maar wel op het terras of in het clubhuis plaatsnemen.  
 
Mogen ouders/verzorgers naar de trainingen en wedstrijden van kinderen komen kijken?  
• Nee. Dat mag niet.  
• Indien je kind niet zelfstandig naar het sportveld kan komen is het als ouder/verzorger toegestaan 
je kind te brengen tot de ingang van de sportaccommodatie.  
• Betreden van de sportaccommodatie is niet toegestaan.  
 
Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Mag ik dan op de sportaccommodatie komen?  
• Ja, rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom 
toestemming om op de sportaccommodatie te zijn.  
• Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel mogelijk te beperken.  

Regels in de auto  
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen in de auto.  
• Kinderen vanaf 13 jaar, trainers en chauffeurs moeten wel een mondkapje dragen in de auto 


