
The Nationals Zomerspelen 
COVID-19 PROTOCOL 
 

Introductie 

Dit document is een overzicht van informatie omtrent de maatregelen die getroffen zijn en 

de regels die nageleefd dienen te worden naar aanleiding van COVID-19 tijdens de 

Zomerspelen op 19 september. 

1. Standaard regels 
Do’s: 

- Blijf bij klachten (hoesten, niezen, benauwdheid, koorts en/of keelpijn) thuis en laat u 

testen; 

- Houd 1,5m afstand van anderen. Spreek mensen hier op aan als zij te dicht bij u in de 

buurt komen; 

- Was vaak uw handen en hoest/nies in uw elleboog; 

- Vermijd drukte: 

o Kijk alleen bij de heat waar uw atleet/bekende actief is. 

o Is het druk bij één van de stands? Kom dan later terug! 

o Staat er ergens een rij, houd dan 1,5 meter afstand. 

Hygiëne 

- Was vaak uw handen 

o 20 seconden lang met zeep. Droog uw handen met papieren doekjes en gooi 

deze weg. 

o Voordat u naar buiten gaat, weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, 

voordat u gaat eten en nadat u naar het toilet bent geweest. 

o Gebruik zoveel mogelijk papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg. 

o Schud geen handen en geef geen high fives. 

2. Regels vanuit de overheid 
De anderhalf meter-regel: 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen 

o Dit geldt voor iedereen op straat, winkels, werk enz. Uitgezonderd van deze 

regel zijn mensen die tot één huishouden behoren en hulpbehoevenden zoals 

het duwen van een rolstoel.  

- Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter te houden: ga weg 

- Geef elkaar de ruimte en houd rekening met de ander.  



 

3. Boxen 
Deelnemers van één en dezelfde box 

- Voor deze groep telt ook dat van hen verwacht wordt om 1,5 meter te waarborgen, 

dit is conform de regels gesteld door de overheid. Wij verwachten van een ieder dat 

zij hun verantwoordelijkheid nemen en deze regels naleven. 

4. Gameday De Brabanthallen 
 

Bescherming 

- Tickets kunnen alleen ONLINE gekocht worden. Tickets zijn niet te koop via onze crew 

aan de deur.  

- Elk persoon die de Brabanthallen betreed zal gevraagd worden zijn of haar handen te 

ontsmetten. Er zullen meerdere desinfectiepunten in de zaal aanwezig zijn. 

- Een mondmasker is niet verplicht voor bezoekers maar neem uw eigen mondmasker 

mee voor de zekerheid. 

- Een mondmasker is niet verplicht voor vrijwilligers, crew, standhouders en 

Brabanthallen medewerkers. 

- Verboden te zingen en supporterskreten te scanderen 

- MC’s zullen herhaaldelijk de veiligheidsprocedures omroepen. 

Registratie 

- Algemeen 

o Bij de ingang zal een lijst met vragen hangen. Is het antwoord op één van deze 

vragen “Ja” mag je niet naar binnen. Dit zal gevraagd worden bij check-in. 

 

- Atleten registratie 

o Atleten dienen zich op het genoemde tijdstip te registreren.  

o Ook in de rij houden wij 1,5 meter afstand. 

o Houd rekening met crewmembers en overige aanwezigen. Blijf achter de 

streep staan. 

o Desinfecteer je handen direct bij binnenkomst. 

o Na het ontvangen van je polsbandje en goodies kun jij je naambordje zelf 

pakken die klaar ligt. 

 

- Bezoekers 

o Neem je ticket(s) GEPRINT mee.  

o Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

o Meld je bij de balie voor bezoekers. Leg je geprinte ticket(s) op de balie zodat 

deze gescand kunnen worden door onze crew.  



o Je ontvangt direct alle polsbandjes voor elke gescande ticket. Zonder 

polsbandje kom je NIET binnen.  

o Als het maximum aantal tickets verkocht is kan men geen kaarten meer 

kopen! 

Vendors 

o Zorg ervoor dat jij en je team VOOR het evenement zich online hebben 

geregistreerd. 

o Meld je bij de organisatie.  

o Jij bent de baas bij je eigen stand. Hanteer de regels die volgens het RIVM en 

de overheid gesteld zijn. Spreek mensen hier ook op aan. 

o Mondkapjes, handschoenen, schermen enz. zijn niet verplicht en dus voor 

eigen verantwoordelijkheid. 

o Er mogen maximaal 4 bezoekers per stand aanwezig zijn.  

o Betalingen dienen met voorkeur per pin voldaan te worden. 

Seating 

- Tribune 

o Er zijn twee tribunes aan weerzijden van het veld van beide 25m breed. In 

totaal bieden deze tribunes 128 zitplekken aan waarbij er op 1,5 meter 

afstand van elkaar gezeten kan worden. 

o Groepsvorming op de tribune is niet toegestaan. Houd afstand en neem hier 

je verantwoordelijkheid in. 

o  Houd rekening met andere toeschouwers en bezet de tribune niet de hele 

dag. Verlaat de tribune als uw atleet in actie is geweest zodat andere 

toeschouwers ook gebruik kunnen maken van de tribune. 

o Er is een verplichte looproute bij de tribune. Men kan er aan één kant in en 

aan één kant uit.  

 

- Sta plekken 

o Aan de voorkant zijn sta plekken. Het is toegestaan om hier te staan en te 

kijken naar de atleten. 

o Behoud ook hier 1,5 meter ten opzichte van anderen. Je mag er wel samen 

staan met mensen uit hetzelfde huishouden.  

De zaal 

- Vendors 

o In de zaal is een verplichte looproute aanwezig. 

o In de zaal staan diverse standjes. Hiervoor gelden dezelfde regels: houd 

afstand, houd de looprichting aan en maximaal 4 mensen per stand! 

o Houd niet alleen rekening met de toeschouwers en atleten maar ook met de 

standhouders en diens personeel.  

o Betaal zoveel mogelijk met de pin bij onze standhouders en horeca 

(betalingsmogelijkheden hangen volledig af van de standhouders zelf).  



 

- Toiletten 

o Het is toegestaan om gebruik te maken van de toiletten. Het blijft de eigen 

verantwoordelijkheid om voldoende afstand te houden. 

o Bij ongeregeldheden of problemen op de toiletten spreek één van de 

crewmembers van The Nationals aan of rechtstreeks bij iemand van de 

Brabanthallen.  

 

Atleten 

- Persoonlijke bezittingen 

o Atleten krijgen de beschikking over de Van Goghzaal om tassen en materialen 

neer te leggen. Let op, The Nationals in niet aansprakelijk voor verlies of 

diefstal van spullen en goederen. 

o Tassen en spullen mogen mee de tribune op maar mogen daar niet achter 

gelaten worden. Het is niet toegestaan om plekken bezet te houden. 

Materiaal wat onbeheerd achter gelaten wordt kan door de organisatie 

verwijderd worden.  

 

- Warming up 

o De warming up is beperkt toegankelijk. Elke atleet heeft een bepaalde “heat” 

toegewezen gekregen. Er is een rooster voor wanneer welke heat mag gaan 

opwarmen. Dit is zodat de warming up area niet te druk wordt. 

o Elke atleet is verplicht om Kwakzalver magnesium op te smeren voordat zij de 

warming up area binnen lopen. Dit is een desinfecterend middel. The 

Nationals zal er op toe zien dat er iemand bij de ingang aanwezig is om de 

atleten hiervan te voorzien.  

o We willen vragen aan alle atleten om elkaar de ruimte te geven in de warming 

up en elkaar de mogelijkheid te geven om zich op te warmen. 

 

- Wedstrijdveld 

o Atleten zullen allemaal op minimaal 1,5 meter van elkaar in de staging 

opgesteld worden. 

o Voordat de atleten het veld op gaan wordt nogmaals magnesium van 

Kwakzalver aangebracht.  

o Losse blokken magnesium mogen NIET mee het veld op. Blokken in een 

afgesloten bakje mogen WEL mee het veld op. De blokken moeten ook in het 

bakje blijven. De atleet dient dit zelf na afloop van de heat op te ruimen.  

o Het wedstrijdveld zal exact hetzelfde zijn als voorgaande edities. Dit 

garandeert namelijk 1,5 tot 2 meter afstand tussen de atleten.  

o Na de workout hoeft er geen handtekening gezet te worden. De atleet kan 

verbaal bij de judge opvragen wat zijn/haar score is.  

o Na elke heat zal het gebruikte materiaal afgenomen worden met 

desinfectiemiddel.  



 

- Crew 

o Crew zal voorgaand aan het evenement gebriefd worden aangaande de 

specifieke regels. 

o Crew dient zelf ook rekening te houden betreffende de 1,5 meter.  

o Judges zullen geen handen schudden. 

o Judges zullen altijd op 2 meter afstand van de atleet staan. 

o Crewleden zullen na iedere workout het materiaal wat gebruikt is 

desinfecteren.  

o Materiaalteam zal verplicht handschoenen dragen. 

o Frontoffice mag zelf bepalen of zij mondkapje en of handschoenen aan willen 

doen. 

o Wij zorgen ervoor dat er middels tafels anderhalve meter afstand is tussen de 

crew en de gasten. 

o MC’s zullen herhaaldelijk de regels omroepen. 

o Er zijn stewards die mensen zullen toezien dat de regels gehandhaafd 

worden.  

 

Toezicht en naleving van de regels 

- Iedereen dient zich te houden aan de regels gesteld door de overheid, het RIVM, 

veiligheidsregio Brabant en The Nationals. 

- Toegang tot het evenement is op eigen risico. 

- Het herhaaldelijk niet naleven van de regels kan betekenen dat u gevraagd wordt om 

het evenement te verlaten. 

- Eventuele gevolgen naar aanleiding van het niet naleven van deze regels zijn voor 

eigen risico.  

- Er zullen meerdere personen rondlopen die zullen toezien dat de regels gehandhaafd 

worden en zij zullen mensen hier ook op aanspreken.  

 

 


