
 

 
 
 

Corona protocol Tilburg Trappers 

 

 

 

 

Met dit protocol geeft Tilburg Trappers richting over hoe te handelen binnen onze 

sportomgeving, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de 

hygiënerichtlijnen van het RIVM. 

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen! 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• vermijd fysiek contact en schud dus geen handen;  

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: - -

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft.  

•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19).  

•  blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)  

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

•  blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij  het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

•  ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid,  hoesten, benauwdheid of koorts;  

•  hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, 

zoals  bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar 

sporten/  bewegen;  

•  houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw  

huishouden, ook in de kleedkamer. Uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar 

tijdens sportactiviteiten.   

•  hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• zorg, waar nodig, zelf voor persoonlijke beschermingsmiddelen (gelaatsbescherming, 

desinfecteermiddel)  

 



 

Overige voorzorgsinstructie's: 

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de leeftijd van 70 jaar en uit risicogroepen  

dienen zelf hun risico te analyseren en te bespreken met de vereniging. Raadpleeg  

desnoods de huisarts.  

• Spelers en/of coaches/begeleiders die ziektesymptonen vertonen worden niet toegelaten  

op de ijsbaan. Dit geldt uiteraard ook voor ouders en bezoekers.  

• Een coach moet bereid zijn een speler die tekenen of symptomen van ziekte vertoont de  

toegang tot de wedstrijd te ontzeggen.  

• Trainers/coaches spreken sporters bij overtreding van de regels aan op ongewenst  gedrag.  

• De materiaalman zorgt voor voldoende dispensers met zeep en/of handenreinigers.  

• De verzorgers en materiaalmannen zorgen na gebruik van de kleedkamer voor een 

grondige reiniging (in samenwerking met  ijsbaanpersoneel).  

• Spugen en hoesten van een speler naar een tegenstander of official wordt direct bestraft  

met een Match Penalty. Daarnaast wordt de Match Penalty doorgestuurd naar de  

tuchtcommissie voor eventuele additionele maatregelen.   

Routing: 

Je volgt de aangegeven route door de ijsbaan waarbij de 1.5 meter afstand een gegeven is. 

De looproute is om kruising van bezoekersstromen te voorkomen. 

Hygiënevoorzieningen: 

In de hal van de ijsbaan staat een ontsmettingsmiddel om de handen te reinigen. 

In de kleedkamer is desinfectiegel aanwezig, alsmede mondkapjes voor alle mensen in en 

rondom het team. Er wordt geadviseerd om de mondkapjes te dragen maar geldt niet als 

verplichting. Bij het eerste team is een hoofdthermometer aanwezig, deze kan bij 

binnenkomst gebruikt worden om verhoging te signaleren. Indien er sprake is van een 

verhoogde temperatuur dient de speler direct naar huis te gaan en zich te laten testen. 

Coronaverantwoordelijken: 

Binnen elk team moet een Corona verantwoordelijke worden aangewezen. 

Dit kan een teamleider of teammanager zijn die de verantwoording draagt om tijdig risico's 

te signaleren, mensen aan te spreken op de 1.5 meter regel of eventuele bestellingen te 

plaatsen zoals desinfectiegel en mondkapjes. 

 

Aanwijzingen ijsbaanpersoneel: 

De aanwijzingen van de medewerkers van de gemeente en het ijsbaanpersoneel dienen ten 

allen tijde opgevolgd te worden. 

Overige protocollen en richtlijnen zijn te vinden op: 

https://www.trappersjeugd.nl/corona-protocol-ijshockey/ 

 

https://www.trappersjeugd.nl/corona-protocol-ijshockey/

