
 

Basisregels voor dansers tijdens wedstrijden 

 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 

 De basisregels van het RIVM zijn nog steeds van kracht; 

 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je 

een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf 

dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  

 

 Dansers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of 

in de wedstrijdlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods 

je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 

 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 

 Kom niet eerder dan 2 uur voor dat het onderdeel waaraan je deelneemt op de 

timetable staat vermeld naar de wedstrijdlocatie; 

 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek wedstrijdlocatie; 

 

 Tijdens het dansen mag de 1,5 meter afstand tijdelijk worden losgelaten, tussen 

danspartners (paren, duo’s, leden van een formatieteam) onderling en met de 

overige dansers op de dansvloer,  als dit de normale uitoefening van dansen in de 

weg staat; 

 

 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van het dansen dienen dansers 

van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 

kleedkamers, in de kantines en tijdens de prijsuitreiking; 

 

 Alle kleedkamers en douches van wedstrijd locaties kunnen per 1 juli opengesteld 

worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand. Maak daarom 

alleen gebruik van de kleedkamer die je door de organisatie wordt toegewezen; 

 

 Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, 

bijvoorbeeld de presentator, Chairperson, Sportsdirector of bestuursleden; 

 

 Deelname aan wedstrijden is op eigen risico. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/20200630%20triagebezoeker.pdf

