
COVID-19 PROTOCOL A.M.H.C. UPWARD 

BEZOEKENDE TEAMS 

 

 

versie 29 september 2020 

 

1. Houd je aan de regels en volg aanwijzingen van de dienstdoende CoronaCoördinator 

op 

2. Blijf thuis en laat je testen indien: 

 je klachten* hebt; 

 je de afgelopen 14 dagen in een rood of oranje gebied verbleef. 

3. Iedere bezoekende speler, coach, manager of rijder zonder klachten* dient zich vóór 

elk bezoek aan Upward te registreren (via https://upward.nl/registratie/) 

4. Toeschouwers zijn niet toegestaan; naast de spelers mogen alleen teambegeleiders 

(coaches, managers en een beperkt aantal chauffeurs) het terrein van Upward 

betreden 

5. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 

teambegeleiding; voor F-, E- en D-teams geldt een maximum van vijf chauffeurs, voor 

C-, B- en A-teams geldt een maximum van 6 chauffeurs 

6. Alleen geregistreerde bezoekers - met uitzondering van kinderen van 12 jaar of 

jonger - hebben toegang tot het terrein van Upward 

7. Krijg je voor, tijdens of na de wedstrijd klachten*? Ga dan naar huis en laat je testen 

8. Kom niet eerder dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd naar Upward 

9. Het clubhuis is gesloten; kleedkamers blijven gesloten, kleed je dus thuis om; WC’s 

zijn beperkt toegankelijk 

10. Voor C-, B-, A- en Seniorenteams: geen huddle, shake-hands of line-up voor de 

wedstrijd; hetzelfde geldt voor een luidkeels “Hoeraatje voor...”; de teams stellen zich 

meteen op 

11. Zingen en schreeuwen is voor, tijdens en na de wedstrijden niet toegestaan (geldt 

voor spelers en begeleiding) 

12. Maak na afloop van een wedstrijd zo snel mogelijk de dug-out leeg en verlaat direct 

het veld 

13. Na afloop van de wedstrijd worden spelers gezien als toeschouwers en zij moeten het 

terrein meteen verlaten; er is voorlopig helaas geen ruimte voor een ranja, tosti, 

biertje en/of bitterbal na de wedstrijd 

 

* klachten zijn bijvoorbeeld: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak 
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