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Corona protocol HSV the Islanders

29-04-2020

Sinds begin maart 2020 is Nederland naar een “intelligente lockdown”. Hierbij werden steeds meer
activiteiten in Nederland teruggebracht tot het hoognodige of zelfs volledig verboden. Dit alles om
een virus, wat snel om zich heen aan het grijpen was, te kalmeren en de onderdelen van Nederland
waar de druk erg groot werd te ontlasten.
Eén van de onderdelen die verboden werd is het uitoefenen van sport in groepsverband. Hiermee
werden de teamsporten in Nederland en dus ook honk- en softbal, hard geraakt. De voorbereiding op
de nieuwe competitie kon niet worden gestart. De start van de competitie werd ook naar achter
geschoven en is op dit moment zelfs helemaal niet duidelijk wanneer deze zal gaan beginnen.
Op dinsdag 21 april werd aangekondigd dat een aantal van deze maatregelen zouden worden
versoepeld. Deze versoepeling heeft betrekking op teamsporten voor kinderen en jongeren t/m 18
jaar. Nadat deze mededeling is gedaan zijn verschillende organisaties aan de gang gegaan wat dit
allemaal betekent: NOC*NSF in samenspraak met de verschillende sportbonden, de KNBSB, de
gemeente en verschillende sportverenigingen in Nederland.
Als bestuur van The Islanders willen wij uiteraard ook kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wat kunnen wij realiseren en waar zitten de obstakels.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het NOC*NSF en de KNBSB.
Duidelijk moet zijn, dat wij een testfase in gaan. Wanneer blijkt dat dit geen haalbare en werkbare
situatie is, kunnen de genomen beslissingen per direct worden ingetrokken.
Welke teams kunnen er eventueel weer gaan starten;
- Honkbal pupillen
- Honkbal aspirant en
- Senior leden die <18jaar zijn
Wij dienen ons strikt te houden aan de leeftijd van 18 jaar. Ben je ouder, kun je helaas nog niet
komen trainen.
Voor zowel de pupillen als de aspiranten geld dat er minimaal 2 begeleiders / coaches aanwezig
dienen te zijn, zodat we de maatregelen goed kunnen opvolgen.
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De volgende maatregelen worden getroffen:
-

-

-

-

De kantine, kleedkamers/douches/toiletten zijn gesloten en blijven gesloten. Dit is verboden
terrein.
Het ophalen van de materialen uit het materiaalhok, wordt door één van de coaches gedaan
Indien het kind ziek verkouden of koortsig is, moet het kind thuis blijven. Indien wij dit
ontdekken tijdens de training, moet het kind weer opgehaald worden.
Er mogen géén ouders aanwezig zijn bij de training.
De kinderen zijn op zijn vroegst 10 minuten en bij voorkeur zelfs 5 minuten, voor de training
aanwezig op het honkbalveld
<VOOR PUPILLEN> verzamelen op de parkeerplaats, bij het paaltje op het pad. Hier zal
worden verzameld door 1 trainer en samen met de kinderen in 1 groep naar het veld gelopen
worden.
De kinderen die op de fiets komen mogen bij het veld wachten.
Indien mogelijk gaat de voorkeur uit naar op eigen gelegenheid komen(lopend of op de fiets).
Ouders mogen uiteraard de kinderen brengen op de verzamelplaats op de parkeerplaats met
de auto, maar gaan daarna gelijk weer weg.
<VOOR PUPILLEN> Bij halen worden de kinderen die per auto worden opgehaald weer
verzameld op de verzamelplaats op de parkeerplaats, dit weer in 1 groep en altijd met 1
trainer.
Wij verzoeken iedereen de handen te wassen voordat zij naar het veld komen.
Bij het betreden van het veld zal desinfecterende gel aanwezig zijn, waar de kinderen
wederom hun handen zullen desinfecteren.
Wij verzoeken de kinderen zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen materialen.
Indien dit niet mogelijk is, kunnen uiteraard de vereniging materialen gebruikt worden.
Indien je geen eigen knuppel gebruikt, probeer dan slaghandschoentjes te gebruiken.
Materiaal wordt frequent gedesinfecteerd met de daarvoor aanwezige desinfectie middelen.
Materialen worden in ieder geval na elke training gedesinfecteerd en zo mogelijk tijdens de
training.
Te allen tijde zullen we er voor zorgen dat er een zogenaamde Corona-coördinator aanwezig
is. Vooralsnog is dit de trainer/coach die de leiding over de trainingen heeft. Deze persoon is
aanwezig voor het in acht nemen van de aangestelde regels waar wij ons aan moeten houden.
Daarnaast is Joris Oldenhof namens het bestuur aangewezen als Corona-coördinator namens
de vereniging, bij vragen of onzekerheden kan je zicht tot hem richten via e-mail:
bestuur@the-islanders.nl of
06-14261761 (Whatsapp of bellen)
Iedere speler (+ouders/verzorgers) ontvangt digitaal de poster waar beknopt de richtlijnen op
staan.
Daarnaast zullen wij, op meerdere plekken op het veld, de poster zichtbaar ophangen.
Ook onze sociale media kanalen zullen wij inzetten, zodat iedereen op de hoogte is van de
huidige richtlijnen.
Alle kinderen boven 14 jaar dienen een geldig legitimatie bewijs bij zich te hebben, zodat zij
zich bij evt. controle kunnen identificeren m.b.t. hun leeftijd.
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Kauwgom, pruimtabak, zonnebloempitten en dergelijke zijn verboden. Dit om “spugen” te
voorkomen. Ook zonder de genoemde middelen is spugen verboden.
Voor kinderen <12jaar geldt geen 1,5meter afspraak (pupillen team)
Voor kinderen >12 jaar geldt wél een 1,5 meter afspraak. Hier zal gedurende training op
toegezien worden (Aspiranten Team).
Indien de regels niet worden nageleefd door de leden, zal de coach de desbetreffende
speler(s) naar huis sturen en benadrukken dat het niet meer gewenst is dat deze speler
aanwezig is bij de trainingen.

Veiligheid en Hygiëne regels voor iedereen;
-

-

Gezond verstand gebruiken!!
Blijf thuis wanneer je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt; Neusverkouden,
hoesten, benauwdheid of koorts.,
Blijf thuis wanneer iemand binnen jouw huishouden koorts (Vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Wanneer iedereen 24uur klachten vrij is, mag het kind weer komen sporten.
Wanneer er iemand in het huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus (COVID19), moet je thuis blijven. Omdat je na 14 dagen na het laatste contact met deze persoon no g
ziek kunt worden, moet je gedurende 14 dagen, vanaf het laatste contact, thuis blijven.
Houd ten alle tijden 1,5 meter (= 2 armlengtes) afstand van iedereen buiten het eigen
huishouden. M.U.V. kinderen <12jaar (pupillen).
Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de club vertrekt naar het toilet.
Was voor de training thuis nog je handen met water en zeep (*minimaal 20sec wassen).
Was ook je handen bij thuiskomst na de training met water en zeep.
Douchen kan alleen thuis en niet op het veld.
Schud geen handen en geef geen high fives.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de training op het veld en ga direct na
de training weer naar huis.

Meer informatie Meer informatie over deze protocollen is te vinden op de websites van het
NOC*NSF en de KNBSB:
Corona-protocol NOC*NSF.
Corona-protocol KNBSB.
Binnen de regels die hiervoor zijn weergegeven, mogen we weer gebruik maken van het veld. Er zal
handhaving worden uitgevoerd op de regels die vanuit overheidswege zijn gesteld en wanneer er
overtredingen worden geconstateerd, kan dit leiden tot het weer afsluiten van de velden. Daarom als
laatste een oproep aan iedereen om serieus met de situatie om te gaan, dan kunnen we hopelijk snel
weer een volgende stap in de uitbreiding zetten.
Bestuur The Islanders,
Emmy Waldekker
Joris Oldenhof
Jan Jaap Capelle
Daniëlle Reinders
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