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Extra nieuwsbrief ivm Corona maatregelen 

 

Beste allemaal, 
  
Afgelopen vrijdag zijn tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd door de Rijksoverheid 
die afgelopen zaterdag 13 november zijn ingegaan. Ziet hieronder een tekst van het KNKV en NOC*NSF 
over deze nieuwe maatregelen. Wij hopen dat door een goede naleving van de maatregelen over drie 
weken er weer zonder beperkingen gesport kan worden.  
  
Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com  
  
Coronamaatregelen sport  



 

  
Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnensportaccommodaties 
is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht. Daarnaast blijven de basisregels 
onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. Blijf dus thuis als je klachten hebt en laat je 
testen. Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.  
  
Vrijwilligers 
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor het 
uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en 
alle overige vrijwilligers. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een CTB getoond te 
worden. 
 
Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd? 
In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die 
jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken 
sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat 
geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen 
 
Publiek 
Er is geen publiek welkom. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en 
moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie 
verlaten; 
 
Horeca/kantine 
De horecavoorziening kan open tussen 06.00 en 20.00 uur. Voor het toegang krijgen tot sportkantines is 
vanaf 18 jaar een CTB nodig. 
 
Auto 
De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar 
uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat 
wenselijk is. Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto 
zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. 
 
De gemeente Amsterdam voegt hier nog het volgende aan toe: 
 
Corona en Sport 
Voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u kijken 
op www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport. Hier wordt zoveel mogelijk informatie verzameld. Waar nodig 
wordt verwezen naar organisaties of websites waar het juiste antwoord te vinden is. 
  
Op de volgende websites vindt u aanvullende informatie over de coronacrisis: 

• www.nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
• www.amsterdam.nl/coronavirus 

  
  



 

 

Hoi Allemaal, 
In de laatste nieuwbrief stond bij het voorbereidingsschema van de selectie een verkeerde link 
opgenomen. 
Klik hier voor het juiste schema 

 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 
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