
Opzet trainingen Domstad Dodgers Covid19; voor spelers, (hulp)ouders en coaches 

Sinds 15 december 2020 is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om 

contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 30 maart 

2021 sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er 

geldt een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur. 

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties blijven sporten in teamverband zonder dat 

ze 1.5meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen 

sporten op 1.5meter afstand, individueel of in teamverband met maximaal 2 personen (per 16 maart met 

maximaal 4 personen). Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 
- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
- was vaak uw handen; 
- vermijd drukke plekken. 

 
Algemene richtlijnen: 

- Trainingen zijn niet verplicht. Als je niet wilt, of niet kunt, is dit uiteraard geen probleem 
- Kom niet eerder naar het veld dan de aangegeven start tijd van de training, maar kom wel op tijd 
- De dug-outs worden niet gebruikt 
- Kantine, kleedkamers en toiletten zijn gesloten. In scheidshok 1 zijn desinfectie & handgel 

beschikbaar. Tevens kunnen daar handen gewassen worden en staat er een EHBO kist (puur en 
alleen voor noodgevallen is daar ook een WC) 

- Zorg dat je thuis naar de WC bent geweest, je handen hebt gewassen en je bidon hebt gevuld 
- Verzamelen en persoonlijke spullen buiten het veld langs het hek op minimaal 1,5 meter van elkaar 

(zie blauwe markering op plattegrond) 

- Het veld wordt pas betreden nadat de vorige trainingsgroep het veld heeft verlaten. Zorg tevens dat 

het nieuwe team zich op een andere plek verzamelt (namelijk het eerste team rechts van de thuis 

dug-out en het nieuwe team links van de gasten dug-out, etc.) 

- Er kan niet worden geparkeerd of gewacht op het terrein tenzij je coach of Corona-ouder bent 

- Alleen spelers die op dat moment training hebben mogen het complex op, geen familieleden, 
vrienden of vriendinnen 

 
 
Let op: alleen de ingang aan de Adm. Helfrichlaan (kantine kant) mag worden gebruikt 

Na de training direct het veld verlaten, na materiaal opruimen op aanwijzing van de trainers/coaches 

Er kan worden gehandhaafd door de gemeente. Boetes die ontstaan door het niet naleven van de 

geldende richtlijnen, zijn te allen tijde voor het individu. Domstad Dodgers is hiervoor niet 

aansprakelijk.  

Ten aanzien van de hygiëne: 

- Handen wassen voor en na de training (thuis) 
- Kom tijdens de training niet aan je gezicht, mond of ogen, gebeurt dat wel dan handen ontsmetten 

met de aanwezige desinfecterende gel 
- Geen kauwgom of zonnebloempitjes op het terrein, dit om ‘spugen’ te voorkomen (mag nl. niet) 
- Neem zoveel mogelijk eigen materialen mee (knuppels, helmen, etc.) en gebruik deze alleen zelf 

(markeer je spullen) 
- Sla zoveel mogelijk met slaghandschoentjes 
- Alle club materialen die worden gebruikt, worden na elke trainingssessie gedesinfecteerd 
- Materialen die tijdens de training worden doorgegeven (m.u.v. ballen), bijvoorbeeld helmen of 

knuppels moeten tussentijds worden gedesinfecteerd 
- Catchers uitrustingen van de club mogen niet worden gebruikt 

 

BLIJF THUIS BIJ NEUSVERKOUDHEID, HOESTEN, BENAUWDHEID OF KOORTS (OOK BIJ MILDE SYMPTOMEN 

EN OOK WANNEER IEMAND BIJ JOU THUIS DAT HEEFT)! 

VOOR ALLES GELDT: GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND.  



PLATTEGROND VELDINDELING EN INGANG TERREIN 

 

 

I = Ingang Admiraal Helfrichlaan (enige ingang) 

S = Softbalveld 

H = Honkbalveld 

T = Trainingsveldje 

 

 

 

 

 

  



Bijlage: Spelregels voor sport in het kort 

 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te 

reduceren, zijn er maatregelen voor sport. 

De maatregelen zijn: 

 Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer) 

 In binnenruimtes sporten mag niet. 

 Groepslessen buiten mogen niet. 

 Sportscholen zijn dicht. 

 Wedstrijden zijn verboden. 

 Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen. 

 Sporten voor iedereen vanaf  27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand 

te houden is. 

 Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten 

wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. 

 Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. 

Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. 

 Publiek bij sport is niet toegestaan. 

 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport


Bijlage: Sport protocol ~ NOC NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol) 

 

 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol


  



 

 

 

 

 


