
Sportlink: Coronamaatregelen Flax Field Fighters – versie 05-11-2021 
 
Dit betreft een aangepaste versie met verwerking van de nieuwe corona maatregelen die per 6 
november 2021 zullen ingaan.  
 
Wanneer u de sporthal betreedt, dan zijn de volgende regels van toepassing: 

- Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis! 

- Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf 
thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten. 

- Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen. 
- Was regelmatig je handen, per keer minimaal 20 seconden met water en zeep, waarna 

handen gedroogd worden met papieren handdoek. Ook voor aankomstsporthallen! 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een 

afsluitbare vuilbak. Was daarna je handen. 
- Ontsmet uw handen bij de desinfectiepaal bij binnenkomst 
- U dient zicht te houden aan de instructies van de medewerkers van Cascade en de op 

bordjes aangeduide regels. 
 
Mondkapjesplicht en 1,5 meterregel 
In bepaalde delen van sporthal de Ridderhal geldt een mondkapjesplicht, zoals in de entreehal en de 
gangen. Het advies is om voor en na de wedstrijd 1,5 meter aan te houden, uiteraard is dit tijdens de 
wedstrijd niet haalbaar. Voor de wedstrijd lopen wij een line-up, mocht daar bezwaar tegen zijn, 
bespreek dit dan met de coach van het team. Op bepaalde plekken zijn looprichtingen op de grond 
aangegeven, gaarne uw aandacht hiervoor.  
 
Coronatoegangsbewijs 
Als vereniging zijn wij verplicht om alle sporters en het publiek van 18 jaar en ouder (waaronder ook 
(rijdende) ouders van kinderen) bij binnenkomst te vragen om een coronatoegangsbewijs. Op de 
zaterdag is de vereniging op zichzelf aangewezen om dit met vrijwilligers te regelen. Bij binnenkomst 
van de hallen C/D/E zullen personen om dit bewijs gevraagd worden en vervolgens zal diegene een 
stempel krijgen, zodat er niet herhaaldelijk gecontroleerd hoeft te worden. De enige uitzonderingen 
om GEEN coronatoegangsbewijs te laten zien, zijn trainers en coaches (ook van uitteams), 
scheidsrechters en tafelaars.  
Indien er wedstrijden op maandag t/m vrijdag gespeeld worden zullen alle personen die de Ridderhal 
in willen direct bij de hoofdingang gecontroleerd worden door een beveiligingsmedewerker van de 
gemeente. Wij vragen u om uw medewerking te verlenen aan deze medewerker en deze met respect 
te behandelen.   
 
Kleedkamers  
De kleedkamers zijn toegankelijk voor thuis en uitspelende teams. Toiletten zijn beschikbaar in de 
entreehal van de accommodatie.  
 
Publiek 
Publiek is van harte welkom, alleen zij moeten wel zittend op de tribune plaatsnemen. In ons deel 
van de accommodatie (hallen C/D/E) geldt een maximum van 250 toeschouwers.  
 
 
 


