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Vanaf zaterdag 13 november gaan de nieuwe maatregelen gelden die passen bij het 

Coronabeleid van de overheid.  

 

De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen: 
• Heb je corona gerelateerde 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. 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 
• Schud geen handen. 
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 

 

De algemene richtlijnen voor de sport: 

• De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 

• Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 m afstand verplicht voor iedereen 

vanaf 13 jaar en ouder. 

• Sportbeoefening blijft voor alle leeftijden mogelijk. 

• Publiek bij trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. 

• Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona 

Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. 

Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines 

én de buitenterrassen van buitensportlocaties. 

• Personeel en daaraan gelijkgestelden, zoals trainers en coaches hoeven in binnenlocaties 

geen coronatoegangsbewijs te tonen. Trainers en coaches kunnen zich ‘legitimeren’ 

middels de KNKV-app. 

• Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij 

hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel. 

• De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties. 

 

 

Kantine/terras op onze eigen accommodatie  

• De horecavoorziening kan open tussen 06.00 en 20.00 uur.  

• Voor het toegang krijgen tot sportkantines is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs 

nodig. 

• Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht. 

• Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-

plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht 

 

 

Maatregelen tijdens de Speculaasactie op zaterdag 20 november 2021 

Aangezien de kantine onder de horecawet valt en we dus verplicht zijn om een CoronaCheck 

uit te voeren, heeft dit consequenties voor de Speculaasactie: 

• Voor personen vanaf 18 jaar, die deelnemen aan de speculaasactie, is het betreden van 

de kantine en het buitenterras enkel toegestaan met geldig coronatoegangsbewijs. Een 

van de leden van de organisatie of het bestuur zal de controle met de CoronaCheck 

Scanner uitvoeren.  
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• In de kantine is het houden van 1,5m afstand vanaf 13 jaar verplicht. 

• Ouders kunnen hun kind buiten afzetten. 

• De organiserende personen (leden van de commissie Speculaasactie) hoeven geen 

CoronaCheck te doen. 

 

 

Maatregelen tijdens trainingen en wedstrijden in sportaccommodatie ‘De Schop’ 

• Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 
coronatoegangsbewijs verplicht.  

• Douches en kleedkamers zijn geopend en beschikbaar na afloop van de 
training/wedstrijd. 

• Publiek is niet toegestaan.  

• Personeel en daaraan gelijkgestelden, zoals trainers en coaches hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te tonen. Trainers en coaches kunnen zich ‘legitimeren’ middels de 
KNKV-app. 

• Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij 
hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel. 

• Een medewerker van Sportcomplex de Schop zal bij de ingang van de 
sportaccommodatie gereed staan om de QR-code te scannen. Vergeet niet om uw 
legitimatiebewijs ook mee te nemen.  

• Na de check kunt u het sportcomplex verder betreden en uw handen desinfecteren. 
Iedereen vanaf 13 jaar dient een mondkapje te dragen totdat hij/zij gaat sporten. 

 
 
Maatregelen tijdens trainingen in de Tennishal ’t Root 

• Om toegang te verkrijgen tot de accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 
coronatoegangsbewijs verplicht.  

• Personeel en daaraan gelijkgestelden, zoals trainers en coaches hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te tonen. Trainers en coaches kunnen zich ‘legitimeren’ middels de 
KNKV-app. 

• Ouders/verzorgers die hun kind komen halen en brengen worden verzocht hem/haar 
buiten af te zetten en op te halen. Zij krijgen dus geen toegang tot de accommodatie. 

• Publiek is niet toegestaan. 

• Douches en kleedkamers zijn geopend en beschikbaar na afloop van de training. 
 

 

Reizen naar wedstrijden 

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een 

auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en 

maak zelf de afweging wat wenselijk is. 

Wij hopen er met deze maatregelen voor te zorgen dat we, binnen de geldende maatregelen, 

lekker kunnen sporten en elkaar ontmoeten. 

 

 

Bestuur KV Klimop  


