Dit weekend mag de competitie weer beginnen! Ontzettend gaaf, nadat we zo lang
hebben stilgezeten – maar ook spannend, want het coronavirus heeft Nederland nog
steeds in zijn greep.

Rugbyend Nederland,
Laten we maar gewoon zeggen waar het op staat: de pandemie is nog niet voorbij.
Wij kunnen niet in de toekomst kijken, en weten dus niet hoe de competitie gaat verlopen.
Er is een uitzondering gemaakt voor de sport, waarbij als contact nodig is om de sport uit
te kunnen oefenen dit is toegestaan. Daardoor lijkt het alsof de rugbysport volledig in haar
normale vorm door kan gaan. En ja, dat voelt een beetje gek, dat begrijpen we.
Des te meer verantwoordelijkheid hebben wij om samen ervoor te zorgen dat de
maatregelen niet worden teruggedraaid.
We moeten aan elkaar denken, en, aan de toekomst van de sport.
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Hieronder zetten we alles op een rijtje en doen we een beroep op alle spelers, en vooral op
jou, om elkaar daarbij te helpen.
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DENK LOGISCH NA

De triage (ofwel corona-checklist) hebben we nu al zo vaak voorbij zien komen
dat we er nauwelijks nog op letten. Hij hangt er wel, maar kijken we er nog
naar? Toch zijn het wel die symptomen die ons waarschuwen voor erger!
Dus stel jezelf gewoon iedere keer opnieuw op trainings- en wedstrijddagen
de vraag: Ben ik okay? Heb ik griepklachten? Verkouden? Kortademig? Zo ja,
#ikdoeevennietmeermee Wees ook nu een teamspeler door je teamgenoten
niet onnodig in gevaar te brengen.

WEES RESPECTVOL

Iedere club is zich nu alweer enkele weken aan het voorbereiden om zo goed
mogelijk het seizoen in te gaan. Heeft hiervoor gesprekken gevoerd met de
gemeente, en heeft allerlei maatregelen moeten treffen zodat jij weer (veilig) kunt
rugbyen. Da’s niet voor niks. Houd je dus aan die checklisten, die bewegwijzering,
en als er iets gevraagd wordt luister naar elkaar.
Enne, ook wat betreft het virus: Jij mag dan wel van ijzer gemaakt zijn. Je mag er
zelfs een mening over hebben. Maar onthoud dat een ander er wel eens heel anders
over kan denken. Andere kunnen wél in een risicogroep vallen, of dierbaren om zich
heen hebben die dat doen. Twijfel je? Doe het dan niet! Of vraag het gewoon. Onze
kernwaarden zijn gebaseerd op respect. Op het veld en naast het veld.

HELP ELKAAR, HELP DE SPORT

We kennen het allemaal: wanneer je het veld oploopt denk je maar aan één ding
#BootsOnGameOn. Het kan dus prima gebeuren dat je op dat moment, of erna,
even wat minder denkt aan de coranamaatregelen. Daarom: Help elkaar! Zowel
op, als naast het veld. Even elkaar hieraan herinneren kan helemaal geen kwaad.
Juist ook vóórdat je überhaupt het veld opgaat. Probeer elkaar niet over te halen
om tóch te spelen. Nogmaals: een wedstrijd moeten missen is vervelend, maar
als dat betekent dat we de competitie kunnen uitspelen dit seizoen...

NAAST HET VELD...
Meld je aan
als je van
plan bent
langs te
komen

Heb je
klachten?
Blijf thuis!

Houd die
1,5 meter
afstand

Was vaak je
handen,
juist ook
voor en na
het bezoek
Betaal (als
het kan)
contactloos
met
je betaalpas

Schud
geen
handen
Volg altijd aanwijzingen
zoals looproutes en
instructies van de
organisatie op

Geforceerd stemgebruik
langs de lijn niet
toegestaan

OP HET VELD...
Kom het
liefst
omgekleed
naar de club

Heb je
klachten?
Blijf thuis!
Houd voor en na het
sporten en tijdens
rustmomenten 1,5 meter
afstand
Houd ook
bij huddles
en poortjes
afstand

Douche
kort, maar
het liefst
thuis

Neem je
eigen bidon
en bitje
mee!
Vermijd fysiek contact
dat niet noodzakelijk is,
zoals het vieren van een
overwinningsmoment of
bij een wissel
Zodra je het
veld af loopt,
ben je een
toeschouwer

PAK JE VERANTWOORDELIJKHEID EN HOUD JE AAN DE SPELREGELS!

