
Coronamaatregelen Nieuwegein Diamonds versie 10 mei 2020 

Sporten kan weer als met een aantal maatregelen waaraan iedereen zich zal moeten houden om de veiligheid te 
kunnen waarborgen. Het spelen van competitiewedstrijden kan voorlopig nog niet tot 1 september of eventueel 
eerder; de KNBSB is bezig om dat toch voor elkaar te krijgen.  
Dit bijgewerkte protocol is opgesteld op basis van de nu bekende richtlijnen en wensen vanuit de overheid, RIVM, 
KNBSB, NOC*NSF + VSG en gemeente en wordt ondersteund door het bestuur en de coaches. Zodra er weer 
nieuwe eisen komen, zal dit protocol herzien worden. 
 

Algemene richtlijnen 
 Houd altijd 1,5 meter afstand tot iemand als je 13 jaar of ouder bent. 

 Was je handen voordat je komt 20 seconden lang met water en zeep, daarna goed drogen. 

 Schud geen handen, geef geen high fives of boksen en raak je gezicht niet aan tijdens trainingen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 Gebruik geen kauwgom of zonnebloempitten om ’spugen’ te voorkomen. 

 Blijf thuis bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (vanaf 
38°C). Blijf ook thuis als iemand in jouw huis een of meer van deze symptomen heeft. 

 Blijf thuis als iemand bij jou in huis positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 

 Er kan nu alleen nog maar worden getraind. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes zijn wel toegestaan, 
maar dan wel met aangepaste regels, zodat de 1,5 meter regel wordt gevolgd.  

Extra maatregelen trainingen Nieuwegein Diamonds 
 Ga thuis nog even naar de WC voordat je komt, want het gebouw is standaard gewoon dicht.  

 Alleen in noodgevallen mag je naar het invalidetoilet toilet op de begane grond. 

 Breng je eigen gevulde bidon/fles mee om te drinken. 

 Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van tevoren. Als je liever niet wil komen of door 
omstandigheden niet kan trainen, meld dit dan tijdig aan de trainer/coach.  

 Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen, zetten die af bij het toegangshek en gaan direct weer weg. 

 Dugouts mogen niet gebruikt worden, de trainer/coach vertelt waar je spullen mogen liggen en je wacht 
daar op verdere instructies. 

 Desinfecteer je handen aan het begin van de training en zo vaak als nodig is. 

 De vereniging zorgt voor desinfecterende (hand)gel, volg de aanwijzingen van de trainer/coach op! 

 De coach/trainer wil geen politieagent zijn. Vooraf neemt hij de regels maar één keer met het team door, 
wie zich daar vervolgens niet aan houdt, hoeft niet meer bij de training aanwezig te zijn. 

 De coaches/trainers zorgen voor passende trainingsoefeningen die voldoen aan de richtlijnen. 

 Trainers/coaches en iedereen ouder dan 18 jaar houden tijdens de training altijd 1,5 meter afstand. 

 Gebruik bij de training vooral je eigen materiaal (handschoen, knuppel, slaghelm, slaghandschoentjes!, 
handdoek), voorzien van een duidelijk merkteken en leen geen spullen van anderen! 

 Reinig je eigen materiaal met zelf meegebrachte hygiënische doekjes die je na gebruikt weggooit. 

 Desinfecteer gedeeld materiaal voor gebruik en na gebruik (bij elk roulatiemoment).  

 De coach zorgt voor ballen die alleen voor en door het eigen team gebruikt worden! 

 Desinfecteer na de training de gebruikte materialen, zoals ballentonnen, pionnen, etc. 

 Er is altijd een toezichthouder naast de coach/trainer aanwezig om te letten op naleving van dit protocol. 

 Blijf na het trainen niet hangen, ga meteen weer naar huis om daar te douchen. 

 Gebruik je gezonde verstand en volg verantwoord de te nemen maatregelen op!  

 Tot slot: er wordt regelmatig door politie/BOA’s  gecontroleerd, dus zorg dat niet de hele vereniging de 
dupe wordt (boete of sluiting accommodatie) van één team dat zich niet aan de regels houdt! 

Trainingstijden 
 Maandag  18.30 – 20.30 uur: Catchertraining jeugd 

 Dinsdag  17.30 – 18.40 uur: Pupillen  Dinsdag  19.00 – 20.15 uur: Aspiranten 2 

 Woensdag  18.30 – 20.00 uur: Aspiranten 1 Woensdag  20.15 – 21.45: Softbal heren 1 

 Donderdag  18.30 – 20.00 uur: Junioren Donderdag  20.15 – 21.45: Softbal heren 4 

 Vrijdag  18.00 – 19.30 uur: reserve moment Vrijdag  19.45 – 21.00 uur: Softbal heren 3 

 Zaterdag: reserve trainingsmomenten 

 Zondag  11.00 – 14.00 uur: Honkbal heren 2 Zondag  14.30 – 17.30 uur: Honkbal heren 1 


