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Richtlijnen Verantwoord Sporten B.H.V. Push 
 

Dit weekend gaan we eindelijk weer van start! Voor de landelijke competitie starten de 

wedstrijden dit weekend al en daarnaast spelen alle teams oefenwedstrijden, uit of thuis, 

eindelijk weer!! Dit betekent voor onze vereniging ook een belangrijke test: zijn we Corona –

proof? 

 

Om het risico op coronaverspreiding op het complex van B.H.V. Push zo minimaal mogelijk 

te maken, hebben we extra maatregelen genomen, waarvoor we al onze leden, maar ook 

alle ouders, trouwe supporters, bezoekers en andere belangstellenden om hun medewerking 

vragen: 

 

Geen toeschouwers tijdens trainingen én minimaal aantal tijdens wedstrijden            

Veel mensen op de club betekent meer risico en dat heeft op andere clubs in het land al 

geleid tot sluitingen, maar ook tot boetes door handhaving. Wij willen dit voorkomen en dus 

vragen wij ouders, verzorgers en overige toeschouwers om de wedstrijden van uw kinderen 

op ons complex zeer beperkt  te bezoeken. Wij stellen vooralsnog geen maximum aantallen 

(behoudens vanzelfsprekend de door de overheid voorgeschreven 250 bezoekers per veld), 

maar behouden ons als Bestuur het recht voor toeschouwers te weigeren of weg te sturen, 

indien het op het complex te druk wordt. Daarom zal er dagelijks door Bestuurs- of 

commissieleden, welke duidelijk herkenbaar zijn, worden gecontroleerd op het complex.  

Dus bij voorkeur geen ouders bij de trainingen, met uitzondering voor de Jongste Jeugd! 

 

Clubhuis 

Alle bezoekers van 13 jaar en ouder wordt verzocht zich te registreren via een QR-code, die 

overal rondom en in het clubhuis hangt. Registreer je elke dag dat je in het clubhuis moet 

zijn. Gebruik het clubhuis alleen om drinken of eten te bestellen en ga daarna weer naar 

buiten, via de daarvoor aangegeven route. De medewerkers van Push Horeca en de Corona 

–coördinatoren zullen actief toezien op het aantal mensen in het clubhuis en ook hier geldt 

dat we u de toegang kunnen weigeren of u kunnen verzoeken het clubhuis te verlaten, indien 

we dit nodig achten.  
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Ook bij slecht weer zal er een zeer strikt deurbeleid zijn: zorg derhalve altijd 

voor warme kleding en paraplu’s! 

 

De toiletten zijn open, maar de kleedkamers zijn beperkt geopend. Kom dus omgekleed naar 

de training of wedstrijd. Na afloop mag er per team gedoucht worden, maar het maximum 

aantal mensen dat tegelijkertijd in de kleedkamer of in de douches mag staat op de deur 

aangegeven. Ook hier wordt actief op gecontroleerd.  We vertrouwen erop dat coaches en/of 

managers hier zelf actief op sturen. We verzoeken onze thuisteams niet op de club te 

douchen, maar thuis te douchen, zodat onze gasten wel kunnen douchen, indien zij dit 

wensen. Zowel kleedkamers als douches worden overdag niet gereinigd, alleen aan het eind 

van de dag! 

 

Verzamelen voor training of wedstrijd 

Als je gaat trainen, verzamel dan bij het veld. Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang 

van de training naar de club. Bij thuiswedstrijden spreek je met je team af op een 

verzamelplek op het complex, niet bij of in het clubhuis. De ruimtes in het clubhuis kunnen 

niet gereserveerd worden voor teambesprekingen. Coaches/managers/trainers en 

spelers/speelsters houden 1,5 mt afstand van elkaar, ook bij of in de dug-out. 

 

Wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 

Ook tijdens de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 geldt het maximum aantal van 250 

toeschouwers. Tijdens deze wedstrijden zullen we actief toezien op handhaving van de 1,5 

mt maatregel langs het veld. Houd u er tevens rekening mee dat iedereen tijdens de rust iets 

zal willen bestellen in het clubhuis en dat dat operationeel niet gaat lukken! 

 

Samen sterk 

Als wij hier samen de komende tijd onze schouders onder zetten, moet ons dit lukken. Neem 

je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden en durf ook elkaar erop aan 

te spreken als het onverhoopt even misgaat. Ook bij uitwedstrijden vragen wij je om je op 

de hoogte te stellen van de regels van de betreffende club en respecteer deze. 

 

Heb je nog vragen? Hier kun je je ook aanmelden als je ons wilt helpen als Corona coördinator 
 

CORONA@PUSH.NL 
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