Binnen spelen bij WSV.
Wat wij als eerste willen vermelden, is dat de zaaldienst aangepast wordt.

“Wat anders zal zijn dan wat in de laatste Nieuwsbrief staat is dat
Corry van Ginkel voorlopig alle zaaldiensten gaat invullen.
Dit omdat de werkzaamheden van de zaaldienst uitgebreider zullen
zijn dan ze waren. De bedoeling is om dit op deze manier te doen
zolang wij met het Corona virus te maken hebben.”
Corona protocol bij WSV en van BC WOODS
De WSV hal is Corona proef gemaakt
en dat wil o.a. zeggen: dat de
luchtcirculatie is uitgeschakeld en
luchtverversing plaats vind via de 4
geopende nooddeuren.
- De RIVM regels worden als 1e
toegepast. 1.5 meter afstand, geen
handen geven en bij
griepverschijnselen: BLIJF THUIS
Dan de regels van WSV zelf:
- Kom zoveel mogelijk in sportkleding
naar de zaal.
- Looproutes zijn vanaf het hek
aangegeven.
- Overal hangen A4 teksten met o.a.
Ingang, Uitgang, Verboden toegang en
Corona regels
- Wij komen binnen via de voor ons
normale ingang.
- Bij deze ingang staat de inschrijftafel
met daarop ontsmettingsmiddel.
- De trap bij deze ingang is afgesloten
en de lift is tijdelijk gerepareerd en er
mag maar 1 persoon in de lift.
- Kleedkamers en Tribune mogen NIET
gebruikt worden.
- De dames toiletten boven zijn
afgesloten. De dames kunnen het
Invaliden toilet boven gebruiken of de
heren toiletten of bij voorkeur het
beneden toilet gebruiken, wat normaal

voor het personeel bedoeld is, maar
gebruik het zo weinig mogelijk.
- In de kantine staan de tafels en
stoelen dusdanig dat de 1.5 meter
verzekerd is. Entree kantine via de
buitentrap en houd je binnen ook aan
de looproute met een andere uitgang
en wel de rechtse schuifpui via de trap
aan De Nieuwe IJsbaan zijde.
- In de kantine staat 1 persoon, dus ga
niet met z’n allen tegelijk naar de
kantine in de rij staan voor koffie. Er
hangt een spatscherm en men kan
naast cash ook pinnen.
- Het is niet toegestaan om eigen
drinken in de sporthal of kantine te
nuttigen.
Nu onze extra WOODS regels.
- Het opzetten en ook weer
opruimen van de Bowlsbanen
wordt in hoofdzaak door onze
commissie Materiaalbeheer
(Wim van Es, Leo Braun en
Wim Lubbers) geregeld. Zij
mogen ook als enige op beide
speeldagen 2 keer spelen. Dat
anderen ook regelmatig helpen
is heel fijn, is ook echt nodig en
wordt zeer op prijs gesteld [het
kan ook niet anders] maar zij
kunnen geen rechten ontlenen
aan deze hulp.

- Bij de ingang staat de
inschrijftafel plus de 10
rittenkaarten enz.
- De leden die het 1e uur spelen,
nemen hun jas, schoenen e.d.
mee naar het materialenhok en
naar de banken aan de lange
linkerzijde als zij zich omgekleed
hebben, hiermee houden wij de
rechterzijde bij binnenkomst vrij
voor de 2e groep.
- In de zaal ligt rechts een lange
mat met banken waarop een
kruis staat, daar kun je je jas
e.d. kwijt en je sportschoenen
aantrekken.
- De zaaldienst komt met de
nummers langs de banken om
uit te delen, dan pas naar je
baan gaan. Graag per baan de
nummers verzamelen, zodat de
zaaldienst ze eenvoudig kan
ophalen.
- Zodra er gespeeld wordt,
mogen wij de 1.5 meter
vergeten, maar wij WOODS
vinden dat die 1.5 meter
aangehouden kan en moet
worden tijdens het spelen. Deze
regel is door NOC*NSF goed
gekeurd, om contact sporten
weer toe te staan, dus kan het
ook bij alle andere sporten.
- Triples wordt er niet gespeeld
vanwege 4 spelers aan één
zijde. Het Mallemolenspel kan
wel als dat nodig is, daar staan
3 spelers aan één zijde.
- Bij wissel van zijde ook weer
over de rechterzijde, tegen de
klok in naar de andere kant
lopen.

- Ook hier weer net als buiten: 1
persoon houdt de stand bij.
- Na afloop verlaten wij de zaal
via de nooduitgang.
- Bij het opruimen is uiteraard
hulp nodig, maar probeer die 1.5
meter zo goed en zo kwaad als
het kan, aan te houden.
Met deze regels hopen wij dat we weer
zo veel mogelijk kunnen spelen, maar
meer dan 28 leden verdeeld over 7
banen gaat nu even niet.
Hopelijk komt het niet zo ver, dat wij 1
of meer leden moeten vragen om niet
te spelen. Dat probleem proberen wij
op te vangen door aan iedereen te
vragen wanneer hij of zij wil spelen en
hoe vaak.
Als dat bekend is, kunnen wij een
indeling maken wie, wanneer kan
spelen.
Kun je niet, dat is geen probleem. Het
is dus geen plicht om op je opgegeven
tijd ook te komen spelen. Het moet
leuk blijven.

Deze regels kunnen wij wel heel
enthousiast en fraai opstellen, maar als
de Corona situatie weer gaat
veranderen kan het zomaar zijn dat
sporthallen weer gesloten worden of
als er een vaccin is, dat wij dan weer
op de normale manier kunnen spelen.
Het protocol zal door dit soort
maatregelen vast nog wel een keer
aangepast worden.
Het Bestuur

