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Corona-richtlijnen Oranje Wit 
Dit protocol geldt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 
 
JEUGD (TOT EN MET 17 jaar) 
Trainingen 
• Trainingen worden gegeven volgens een aangepast trainingsschema dat vanaf 

maandag 25 januari geldt. 
• Toeschouwers langs de lijn zijn tijdens trainingen niet toegestaan. 
 
Wedstrijden 
• Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan. 
• Onderlinge wedstrijden spelen bij de eigen club mag. 
• Wanneer een team een onderlinge wedstrijd wil spelen, zoekt dit team zelf een 

tegenstander binnen de club. De wedstrijd dient vervolgens aangemeld te worden bij 
het wedstrijdsecretariaat. Het secretariaat maakt, net als altijd, het wedstrijdschema 
voor de zaterdag. 

• Er wordt gewerkt met vaste tijden voor leeftijdsgroepen. Dit betekent dat bij te veel 
verzoeken moet worden uitgeweken naar een andere zaterdag. 

 
SENIOREN  
Trainingen 
• Er mag getraind worden in groepen van maximaal 2 personen en met 

trainingsvormen die de onderlinge afstand van 1,5 meter waarborgen (dus géén 
partijvormen en positiespellen). 

• Teams die op deze manier willen trainen, maken vaste groepen van maximaal 2 
personen en melden dit bij hun coördinator. 

• Trainingen worden gegeven volgens een aangepast trainingsschema dat vanaf 
maandag 25 januari geldt. 

• Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen. Doen ze dit niet, 
dan kan hen de toegang tot het terrein worden ontzegd.  

• Kaders en tips voor het vormgeven van de trainingen worden via de coördinatoren 
gedeeld met de trainers. 

 
Wedstrijden 
• Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan. 
 
TENNIS 
• Er mag worden getennist in groepen van maximaal 2 personen en met inachtneming 

van de onderlinge (racket)afstand. 
• Tennislessen gaan door; maximaal 2 spelers per groep (exclusief trainer). 
• Spelers zorgen ervoor dat zij zowel voor als na de lessen, en het vrij spelen, zo kort 

mogelijk op het terrein verblijven. 
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• De tennisbanen zijn open tot 20.30 uur, daarna moet iedereen het terrein hebben 
verlaten. 
 

BILJART  
• We zijn in afwachting van de aangepaste richtlijnen voor onze biljartafdeling. 
 

 
Vragen? Neem contact op met de Coördinator Corona, Martijn de Haas, via 
corona@oranjewit.nl   
 
Meer informatie over corona in relatie tot sport? Ga naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/sport 
  
 

ALGEMENE MAATREGELEN 
• Sportkantines zijn gesloten. 
• De accommodatie is alleen toegankelijk voor spelers, kaderleden, officials, 

vrijwilligers, coaches en medewerkers van Oranje Wit die een rol hebben bij 
sportactiviteiten.  

• Douches en kleedruimtes zijn gesloten. 
• Kom in sportkleding naar de accommodatie. 
• Maak gebruik van een mondkapje in binnenruimtes. 
• Neem geen consumpties mee; een eigen bidon met water is wel toegestaan. 
• Verlaat na de training of onderlinge wedstrijd direct het terrein. 


