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Coronaprotocol 
 

 

We vragen eerst en vooral om je begrip. Niemand heeft deze situatie ooit meegemaakt en dus 

betekent dat dat we geen ervaring met een soortgelijke situatie hebben. Daarom experimenteren we 

soms en passen we, op basis van opgedane ervaringen, dit protocol indien nodig aan. 

 

De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid, NOC*NSF en de 

KNVB zijn altijd van toepassing. Het zou kunnen zijn dat je vindt dat we met dit protocol te ver gaan, 

dat we het braafste jongetje van de klas willen zijn. Dit is niet het geval. We willen vooral geen 

concessies doen aan de gezondheid van onze leden en bezoekers. Daar komt bij dat als er een 

besmetting op het sportpark wordt geconstateerd, het sportpark 10 dagen dicht moet en er niet kan 

worden getraind en er geen wedstrijden kunnen worden gespeeld. 

 

Als vereniging doen we wat we kunnen. We zijn en blijven daarbij afhankelijk van ieders 

medewerking en verantwoordelijkheid. Spreek elkaar zo nodig aan en wijs elkaar op de afspraken. 

 

Het bestuur 

 

Algemeen 

• Gebruik je gezond verstand; 

• Heb begrip dat het anders gaat dan je gewend bent. Niemand heeft gevraagd om het 

coronavirus, we hebben er wel allemaal mee om te gaan; 

• Respecteer en volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden 

op; 

• Volg de richtlijnen van het RIVM; 

• Gebruik altijd je eigen bidon/drinkfles en voorzie deze van je naam; 

• Spuug en snuit niet op het veld; 

• Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een 

overwinningsmoment of bij een wissel; 

• Houd 1½ meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport; 

• Houd voor en na het sporten, in de dug-out en tijdens rustmomenten 1½ meter afstand. 

 

Trainingen 

• De kleedlokalen zijn op trainingsavonden gesloten, dus kom in trainingstenue naar het 

sportpark, ga direct naar het trainingsveld en ga na afloop direct naar huis; 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de trainingslocatie; 

• Houd je aan de begin- en eindtijd van de training; 

• Wissel hesjes onderling niet uit was ze na iedere training; 

• Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan; 

• Trainers zijn verantwoordelijk voor hun team en zien toe op naleving van de regels; 

• Geen ouders/publiek op het sportpark. 
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Wedstrijden 

• De trainer/leider van een team meldt zich bij de wedstrijdorganisatie en krijgt daar 

instructies; 

• Het moge duidelijk zijn dat, vanwege de 1½ meter afstandsregel, er niet genoeg kleedlokalen 

zijn. Daarom wordt er gewerkt met een flexibele indeling en worden kleedlokalen zo min 

mogelijk gebruikt; 

• Jeugdteams t/m O13 dienen zich thuis om te kleden en na afloop thuis te douchen. Voor 

deze teams zijn geen kleedlokalen beschikbaar; 

• Ook aan jeugdteams vanaf O15 is het verzoek thuis om te kleden en te douchen. Door de 

wedstrijdorganisatie wordt aan jeugdteams vanaf O15 één kleedkamer per team beschikbaar 

gesteld; 

• Seniorenteams worden ook verzocht thuis om te kleden en te douchen. Ieder seniorenteam 

krijgt door de wedstrijdorganisatie meerdere kleedlokalen toegewezen, waardoor spelers 

van hetzelfde team zich tegelijkertijd om kunnen kleden. Per kleedlokaal is bepaald hoeveel 

mensen maximaal tegelijkertijd binnen mogen zijn; 

• Spelers hebben 15 minuten de tijd om zich om te kleden. Na het omkleden bergt een ieder 

zijn spullen op in zijn/haar tas en zet een ieder zijn/haar tas op de door de 

wedstrijdorganisatie aangewezen plek. Het kleedlokaal wordt leeg achter gelaten; 

• Wedstrijdbesprekingen worden buiten gehouden (met inachtneming van 1½ meter afstand); 

• In de rust worden per team meerdere kleedlokalen beschikbaar gesteld. Dit kunnen andere 

kleedlokalen zijn dan waar is omgekleed. Ook nu geldt weer dat per kleedlokaal is bepaald 

hoeveel mensen maximaal tegelijkertijd binnen mogen zijn. Besprekingen worden buiten 

gehouden (met inachtneming van 1½ meter afstand); 

• De trainer/leider kan siroop/thee afhalen bij de koffiecorner in de kantine. Na de rust dienen 

de kannen/rekjes naar het afhaalpunt te worden teruggebracht; 

• Er wordt geen gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een waterzak, spons, etc. bij 

blessurebehandelingen; 

• Na afloop van de wedstrijd worden per team meerdere kleedlokalen beschikbaar gesteld, 

zodat er kan worden gedoucht. Het douchen dient snel te gebeuren, aangezien er maar 

beperkt douches beschikbaar zijn en er veel mensen willen douchen. Douch zoveel mogelijk 

thuis; 

• Laat de kleedkamers netjes achter door ze schoon te trekken en de ramen open te zetten 

voor ventilatie. 

 

Vervoer naar uitwedstrijden 

• Het advies is dat een ieder van 13 jaar en ouder in de auto een mondkapje draagt; 

• De chauffeur bepaalt of er op een veilige en verantwoorde manier gereden kan worden; 

• Zorg voor voldoende ventilatie in de auto. 

 

Publiek 

• Bij wedstrijden van het 1e elftal dient iedere bezoeker zich voor de wedstrijd online te 

registreren; 

• Maximaal 250 bezoekers rond een veld waar een activiteit is; 



 

3 
 

• Het aantal beschikbare kaarten aan de poort is beperkt en bekend nadat 

de onlineregistratie is gesloten; 

• Houd 1½ meter afstand tot elkaar (tenzij het om één huishouden gaat). Niet alleen 

langs de zijlijn en op de tribune, maar ook op het terras; 

• Langs de velden en op de tribune is d.m.v. markeringen aangegeven waar kan worden 

gestaan/gezeten. 

 

Kantine 

• Als je je nog niet online geregistreerd hebt, registreer je je via de QR-code bij de kantine, 

voordat je de kantine betreedt; 

• Ontsmet je handen bij de desinfectiezuil die bij de ingang van de kantine staat opgesteld; 

• Volg de aangegeven looproutes in de kantine; 

• Houd ook in de kantine 1,5 meter afstand; 

• Max. 1 persoon tegelijk in de heren en/of dames wc, je wacht buiten; 

• Betaal contactloos of met PIN; 

• In de kantine kan alleen eten/drinken worden besteld en afgehaald. Als het 1e elftal thuis 

speelt kan er ook drinken worden besteld/afgehaald in de evenementenkantine; 

• Neem eten/drinken mee naar buiten en zoek buiten een zitplaats. In de kantine is het niet 

mogelijk om te zitten; 

• Op het terras en onder de overkapping is het verplicht om te zitten; 

• Houd buiten 1½ meter afstand; 

• Gooi afval in de afvalbakken. Er staan er meer dan voldoende; 

• Volg de aanwijzingen van de medewerker(ster)s in de kantine. 

 


