
ALGEMENE NIEUWSBRIEF 
Update Corona juni 2021 

 

Beste HAC-ers, 

De versoepelingen gaan nu snel en dat brengt meer sportplezier!  

De atleten vanaf 18 jaar kunnen nu ook sporten in grotere groepen (maximaal 50 personen) en 

hoeven geen 1,5 meter afstand te houden als dit de sportoefening in de weg staat. Daarnaast zijn 

onderlinge wedstrijden toegestaan. 

Atleten tot en met 17 jaar mogen weer gaan deelnemen aan competitiewedstrijden zonder publiek. 

Ouders die rijden, worden gezien als begeleiders. Dus let goed op de mail en apps wanneer de 

wedstrijden zijn! Deelname aan wedstrijden is supergezellig en geeft nieuwe uitdagingen voor de 

training en nog meer sportplezier.  

Verder mogen kleedkamers en douches open.  

We hebben gekozen om de kantine als een TO-GO-afhaalpunt te gebruiken. Op deze manier kunnen 

we op beste wijze voldoen aan de corona-maatregelen.  

Wel blijft gelden: gebruik gezond je verstand, zodat we de kans op elkaar besmetten zo klein 

mogelijk houden. Dit betekent dat als je klachten hebt of hierover twijfelt, dat je thuisblijft en een 

test via de GGD doet. Kleedkamers en douches zijn volgens de richtlijnen open, maar denk na of je 

deze wilt gebruiken. Aangezien in kleine en vochtige ruimtes er meer aerosolen zijn en meer kans op 

besmetting. 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN 

Leeftijdscategorieën: 

✓ Tot 18 jaar geen afstand tijdens training. 
✓ Vanaf 18 jaar geen afstand als het de sportbeoefening in de wegstaat. 
✓ Vanaf 18 jaar na de training 1,5 meter afstand. 
✓ Vanaf 13 jaar bij betreden binnenruimte een masker dragen. 

Bekende regels: 
 
✓ Was je handen voor komst naar de club en bij thuiskomst. 
✓ GEEN PUBLIEK. 

 
✓ Blijf thuis in de volgende situaties: 

o Bij klachten 
o Positief getest (ook als je geen klachten hebt) 
o Huisgenoot/ nauw contact positief getest. 
o Huisgenoot koorts of ernstig ziek. 

 
✓ Ga direct naar huis bij ontstaan van de volgende klachten tijdens training: 

o Neusverkoudheid 
o Loopneus 



 

Met sportieve groet,  

Bestuur HAC 

 

 

 

 

 

o Niezen 
o Keelpijn 
o Hoesten 
o Benauwdheid 
o Koorts 
o Verlies reuk/smaak 
o Buikklachten, zoals diarree 

• Bekende klachten van hooikoorts of hoesten door astma ed. vallen hier NIET onder. 
✓ Gebruik geen geforceerd stemgebruik. 

✓ Materialen die tijdens training veel worden aangeraakt, dienen na de training te worden gereinigd 
met water en zeep. 


