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Beste coach, speler, team- of wedstrijdbegeleider, 
We heten je van harte welkom bij HV Dorsteti. In deze tijd van Corona zijn we op een andere 
manier gastvrij dan dat je van ons gewend bent. We vragen je om de Corona maatregelen en 
de onze te respecteren.  
 
Op ons terrein 

• Geef je elkaar altijd zoveel mogelijk de ruimte, minimaal 1,50 meter. 
• Volg je de aanwijzingen van de Corona coördinatoren op, te herkennen aan een 

hesje. 
• Mogen er geen toeschouwers bij de wedstrijden komen kijken. Dat geldt ook voor 

ouders of verzorger die naar hun kind willen kijken. 
• Worden de chauffeurs van onze gasten beschouwd als teambegeleider. Zij mogen 

wel naar de wedstrijd kijken.  
• Mogen voetgangers komen die hun doorgaande weg vervolgen. Voor fietsers en 

scooters is het terrein niet toegankelijk. 
• Mag je als ouder/verzorger je kind afzetten en ophalen voor het hek van het veld en 

eventueel helpen om te kleden. Daarna vertrek je direct. 
• Melden de teambegeleiders en wedstrijdbegeleiders zich eerst en altijd bij de 

wedstrijdtafel. 
• Registreer je je als je teambegeleider of chauffeur bent. Dat kun je doen op 

www.dorsteti.nl/registratie  of scande QR-code op de achterkant. 
• Mag je niet schreeuwen en niet roken. 
• Vertrek je direct na afloop van de training of wedstrijd. Dit geldt ook voor de 

omgeving van de fietsenrekken. 
 
Op en rond clubhuis en terras 

• Het clubhuis is alleen open voor toiletgebruik, EHBO en het ophalen/wegbrengen van 
keepers- of trainersmaterialen. 

• Ontsmet je bij de zuil je handen bij binnenkomst en bij vertrek. 
• Is de bar voor iedereen gesloten, zijn er geen bardiensten. 
• Zijn toiletruimten toegankelijk voor 1 persoon per ruimte. Bij gebruik dien je de kraan 

en het toilet zelf vooraf en achteraf te desinfecteren. In de hal heeft verkeer vanuit 
de toiletten voorrang. Inkomend verkeer wacht buiten.  

• Mag alleen bij extreem weer de tent als schuilplaats gebruikt worden. 
 

 
Op en rond onze velden 

• Wacht het team op de aangewezen plaats tot de gastvrouw/gastheer het veld vrij 
geeft. Is de gastvrouw/gastheer niet aanwezig dan wacht je tot de vorige teams het 
veld door het toegangshek hebben verlaten. 

• Zijn de yell en line-up afgeschaft en volg je de instructies van de scheidsrechters op. 
• Mag je niet nabespreken op het veld en verlaat je het veld direct na de wedstrijd.  
• Mogen alleen de spelbegeleiders zijnde chauffeurs staan kijken. 
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Wij wensen u een plezierig, sportief en gezond verblijf toe. 
 
 
 
 
 
Plattegrond HV Dorsteti 
 

 
 
 
QR code voor registratie kantine 

 
 


