


Om de start van het seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn onderstaande 
richtlijnen opgesteld op basis van informatie vanuit het RIVM, NOC*NSF, KNVB gemeente 
Venlo en de Rijksoverheid aangevuld met clubeigen afspraken. Wij proberen zo volledig 
mogelijk te zijn op basis van de beschikbare informatie.


HBSV wilt benadrukken dat deze richtlijnen actueel zijn en een aantal veranderingen door 
kunnen maken mocht dat nodig zijn. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe 
maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, KNVB, gemeente Venlo en de Rijksoverheid. 
Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de website van HBSV. Nogmaals willen we 
benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van 
omgaan op het sportpark. Bij het niet naleven van de richtlijnen zal HBSV de eventuele 
boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen. HBSV is zeer verheugd haar 
deuren weer te mogen openen voor leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen.


Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen 
en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.


Als er vragen zijn, dan het verzoek deze te stellen via: secretariaat@hbsv.nl


Algemeen bestuur HBSV 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb jij klachten of iemand in jouw familie/gezinsleden/huisgenoten corona?  

Blijf thuis en laat je testen; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan;

• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 

• Vermijd drukte; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• Schud geen handen





• Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand 
te worden gehouden;


• Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten om zo ook hier de 1,5 
meter afstand te behouden;  


• Neem tijdens wedstrijden & trainingen je eigen bidon met water mee, wij stellen 
GEEN bidons ter beschikking. Leen bidons niet uit aan medespelers;
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VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN 

VOOR ALLE SPELERS EN TRAINERS

Corona richtlijnen HBSV Seizoen 2020-2021



• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders (18+) en wisselspelers 
(18+) onderling, ook in de dug-out


• Er mag maximaal 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. 
Andere trainers houden 1,5 meter afstand.


 

• Teams kunnen gewoon gebruik maken van het aan hun toegewezen kleedlokaal 
voor omkleden & douchen na een training of wedstrijd;


• Poets na gebruik het lokaal;

• Per team zijn 2 volwassen begeleiders in het lokaal aanwezig/toegestaan, waarbij 

geldt dat zij onderling 1,5 meter afstand houden;

• Dit geldt ook voor de wedstrijdbespreking, die echter bij voorkeur op het veld 

gebeurd




• Voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantine;


• Maximaal 8 personen gelijktijdig in het aan het team toegewezen kleedlokaal voor 
het omkleden en douchen na een training of wedstrijd;


• Maximaal 2 spelers gelijktijdig douchen;

• Poets na gebruik het lokaal;

• Bespreek per team een schema met de volgorde van omkleden & douchen;

• Verblijf zo kort mogelijk in het lokaal (snel douchen & omkleden);

• Teambespreking gebeurd op het veld.





• Toeschouwers mogen tijdens trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Daarbij geldt 
dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden; 


• Het dringende verzoek om langs de velden de 1,5 meter afstand te respecteren;

• Er worden op sportpark Schansheide maximaal 250 toeschouwers/personen 

toegelaten;

• Bij de toegangspoort zijn gescheiden in- & uitgang ingericht, volg deze looproute;

• In de kantine zijn gescheiden in- & uitgang ingericht, volg deze looproute;

• Net als in de reguliere horeca is een zitplaats verplicht, zowel binnen als buiten. 

HBSV heeft hiervoor zitplekken gecreëerd met tafels en stoelen kan dus niet 
worden geschoven!;


• Voor binnen geldt een maximum aantal van 40 personen;

• Desinfecteer je handen voordat je de kantine betreed;

• Er is een separate in- & uitgang, volg deze looproute;
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VOOR DE JEUGDTEAMS T/M O17

VOOR DE O19 EN OUDER

OP SPORTPARK SCHANSHEIDE EN IN DE KANTINE



• De bar is uitsluitend voor het bestellen van drank, er zijn geen zitplaatsen aan de 
bar;


• Betaal zoveel mogelijk met pin.




• Voor samen naar uitwedstrijden rijden is het advies van het RIVM om een (niet-
medisch) mondkapje te dragen als je met personen in een auto zit die niet tot uw 
huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Als je 
alleen rijdt of met mensen uit je eigen huishouden geldt dit advies niet;


• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet 
tot hetzelfde huishouden horen;
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VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN


