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Deze richtlijn is van toepassing voor de jeugdwedstrijden (t/m U19).  

Dit is een praktische vertaalslag van de algemene richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF, IJNL en het Triavium. 

 

1. Heb je de ‘bekende’ klachten, dan blijf je thuis, je mag dan niet naar de wedstrijd komen.  

Laat je testen. Dat geldt ook als er iemand besmet is in je huishouden en jullie in quarantaine zijn.  

2. Mocht je besmet zijn (d.w.z. een corona test die dit bevestigt), geef dat door aan je coach en de 

wedstrijdsecretaris, zodat deze de risico’s voor het team kunnen beschouwen en voor de wedstrijden.  

3. Als er bij een team dat de wedstrijd speelt 3 of meer besmettingen zijn, dan wordt de wedstrijd niet gespeeld.  

4. Er zijn geen aparte looproutes in het Triavium. Houdt wel de 1,5 m afstand richtlijnen aan (rechts houden).  

5. De kleedkamers zijn toegankelijk maar de douche mogen niet gebruikt worden.  

6. In de kleerkamers is de 1,5 m afstand is voor de spelers jonger dan 18 jaar niet van toepassing, voor de 18+ 

spelers en begeleiders wel.  

7. 18+ spelers zetten hun tas neer volgens de tekening 

hiernaast om de 1,5 m te waarborgen. Indien er te 

weinig ruimte is moet er uitgeweken worden naar ‘het 

evenementenplein’.  

8. Beperkt het aantal begeleiders die in de kleedruimte aanwezig zijn. De begeleiders houden zelf de 1,5 m in de 

gaten.  

9. Toeschouwers, ouders en anderen die meekomen mogen niet in het kleedkamergebied komen, moeten op 

de tribune plaatsnemen. Overal wordt de 1,5 m afstand richtlijn aangehouden.  

10. Iedereen verzorgt zijn/haar eigen drinkfles en handdoek. Er mag geen gebruik gemaakt worden van 

drinkflessen of handdoek van anderen. Water wordt opgedronken, niet uitspugen op het ijs. Er mag ook 

nergens gespuugd worden. 

11. Het betreden van de ijshockey baan gebeurt gewoon via de eigen spelersbank.  

12. Bij instructie door de coach/begeleider/scheidsrechter houdt iedereen de 1,5 m afstand aan.  

13. De spelerslijst en de aangegeven begeleiders wordt gebruikt voor de registratie van de aanwezigen.  

Dit zijn ook de persoenen die in het kleedkamer gebied mogen komen.  

14. Door Nijmegen Devils wordt geen fruit, ranja e.d. verzorgd. De gasten moeten dit zelf regelen.  

Wel kunnen begeleiders in de verenigingsruimte koffie/thee halen.  

15. In de verenigingsruimte houdt een ieder de 1,5 meter in de gaten.  

Er mogen maximaal 4 personen tegelijk in de ruimte.  

 

 

 


