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Maatregelen Inzake Corona 
 

Het bestuur van The Pioneers heeft besloten om in lijn met de door de KNBSB en NOC/NSF  

voorgestelde maatregelen in ieder geval tot en met 31-3-2020 alle evenementen en 

wedstrijden te schrappen.  

 

Ook de klus dag van morgen gaat niet door. 

We hopen uiteraard op een actieve deelname van de leden als de tijd weer zo ver is. 

 

De trainingen van de pupillen worden voorlopig gestopt tot en met 31-3-202  

 

Voor nu kunnen andere trainingen wel doorgaan. Dit is ter beoordeling van de 

trainers/coaches in overleg met teamleden en/of ouders.  

Met nadruk wordt gezegd dat deze trainingen dan op eigen verantwoordelijkheid 

plaatsvinden. Als je niet komt graag doorgeven aan de trainer. De trainer zal dan per geval, 

via teamers, of zijn app, laten weten of de training wel of niet doorgaat. 

 

Van bijeenkomsten na afloop van een training moet hoe dan ook worden afgezien. 

 

Houd je verder aan de door de overheid, huisartsen en KNBSB algemene richtlijnen zoals in 

de Bijlage 1 

 

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws betreffende trainingen. 

 

 

 

Zie ook: 

https://www.knbsb.nl/nl/news/coronavirus-update-geen-oefenwedstrijden-tot-31-maart-490/ 

 

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-komend-weekend-alle-

sportevenementen-in-noord-brabant-af-te-gelasten 
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Bijlage 1. 

 

Overgenomen KNBSB: 

Overige informatie Coronavirus: 

 

Nu in Nederland ook diverse besmettingen zijn vastgesteld, geeft het RIVM aan: 

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 

14 dagen in een van de volgende gebieden geweest: 

• China (inclusief: Macau en Hongkong) 

• Singapore 

• Zuid-Korea 

• Iran 

• De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, 

Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië 

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, 

blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk 

de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. 

Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en 

luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts. 

 

Vermijd risico's 

Het spreekt voor zich dat wij, de KNBSB, van je verwachten dat je in geval van bovenstaande 

ook niet aan wedstrijden meedoet dan wel honkbal en of softbal gerelateerde bijeenkomsten 

of een vereniging bezoekt. 

 

Advies: geen handen schudden, high five en basishygiëne 

Daarnaast adviseren we om handcontact zoveel mogelijk te vermijden, waaronder het handen 

schudden. 

 

Probeer verder zoveel mogelijk de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Gebruik eigen 

spullen. Denk aan bidons, etc. 

 

Basishygiëne 

Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht: 
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De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus 

te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en 

verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Het zijn: 

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

Meer informatie lees je op de site van het RIVM. 

 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

