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Coronamaatregelen Sporthal Bocholtz  
Deze coronamaatregelen zijn gebaseerd op de regels opgesteld door Heton. Deze zijn ook 

zichtbaar in de sporthal. In het groen worden de regels door het bestuur van HV Olympia her 

en der ‘verfijnd’! 

  

 Gelieve maximaal 10 minuten voor gereserveerde tijd de kleedlokalen 

betreden. Wanneer u niet hoeft om te kleden, dan graag pas de 

sportzaal bij aanvang van de gehuurde tijd betreden.  

  

 Bij binnenkomst en vertrek dient u uw handen te desinfecteren met 

onze desinfectiemiddelen.  

  

 Houd in de gangen altijd rechts aan als looplijn.  

  

 U mag gebruik maken van de kleedlokalen om u om te kleden en te 

douchen. Hier geldt echter ook: Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

Voor volwassenen betekent dit dat het mogelijk is om met max. 2 

personen tegelijk te douchen.  
Alle teams mogen gebruik maken van de kleedlokalen; spelers t/m DB kunnen douchen. 

DS: niet (onmogelijk met max. 2 personen!) 

  

 U mag alleen gedurende het sporten (trainingen/ wedstrijden) normaal 

spelcontact hebben en is de 1,5 meter niet verplicht. Voorafgaand en na 

afloop van de sportbeoefening dient u (19 jaar en ouder) wél weer 1,5 

meter afstand tot elkaar te houden!  
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 Er mag in de kleedlokalen gebruik worden gemaakt van de toiletten. Bij 

gebruik deze daarna te desinfecteren met het aanwezige 

desinfectiemiddel, zodat een volgende persoon een schoon toilet heeft. 

De beheerder kan dit helaas niet in de gaten houden wanneer sporters 

in het kleedlokaal naar het toilet gaan gedurende de gereserveerde tijd.   

Na afloop van de reservering worden de toiletten gereinigd door de 

beheerder.  

  

 De aanwezige beheerder gedurende uw sporttijd is  

Coronaverantwoordelijke vanuit Heton en mag u aanspreken wanneer u 

zich niet aan de regels houdt.  

  

 Vanuit uw vereniging is ook iemand aangesteld als Corona Coördinator 

en dient gedurende de gehuurde tijd aanwezig te zijn.  
De trainer die op dat moment aanwezig is, is de corona coördinator. Deze meldt zich bij 

aankomt bij de halbeheerder, zodat deze weet wie hij kan en mag aanspreken. 

  

 Toeschouwers dienen zich te registreren middels het registratieformulier 

dat gereed ligt in het portaal van de sporthal.  

  

 Op de tribunes geldt ook de 1,5 meter afstand regel en is geforceerd 

stemgebruik zoals schreeuwen, juichen en zingen niet toegestaan.  Er 

hangen hiervoor posters op bij de tribunes ter attentie. Het is niet de 

bedoeling dat iemand politieagent moet spelen, dus gebruik a.u.b. uw 

gezonde verstand en houd afstand.  
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 Ouders/verzorgers die hun kinderen komen ophalen, willen wij vragen 

om buiten op hen te wachten.  
Ouders die spelers naar de sporthal brengen/halen en afkomstig zijn BUITEN de 

gemeente Simpelveld staat het vrij om op de tribune of in het sporthalcafé plaats te 

nemen. Hierbij is registratie verplicht! 

  

 U dient na het sporten (na het omkleden/douchen) direct de sporthal te 

verlaten. Wanneer de horeca is geopend kunt u hier uiteraard wel 

gebruik van maken en de gestelde horecaregels te volgen.  

 

 Alle trainers registreren elke training wie aanwezig was (verplicht!). Dit 

om goed en snel te kunnen handelen wanneer er sprake is van een 

besmetting binnen het team. (Tip: maak een lijst met de namen van je 

teamspelers, noteer de trainingsdata, zet een kruisje achter de naam bij aanwezigheid) 

 

We hopen op jullie begrip en medewerking. Alvast dank hiervoor! 

Groet, 

 

Het bestuur van HV Olympia 
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