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ALGEMEEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Uiteraard gelden nog steeds dezelfde ALGEMENE regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

• Houd 1,5 meter afstand van een ander (geldt niet voor personen uit één huishouden) Kinderen tot 13 
jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

 Kinderen van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwasse-
nen.

• Ga voor je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 seconden je handen met 
water en zeep.

• Op centrale plekken op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan is verplicht.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts EN laat je testen.
• Blijf 10 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19).
• Belangrijk: neem in geval van corona in je team altijd contact op met Hans van Diest (intercure@ziggo.

nl / 06-28474059) voor overleg. Hij is algemeen corona coördinator. In geval van een corona besmetting 
in teams vanaf de O14 en ouder mogen alle spelers/speelsters inclusief de begeleiding 5 dagen niet op 
Zuidvogels komen gerekend vanaf het laatste contact.

VERANTWOORDELIJKHEID
Hans van Diest is algemeen corona coördinator.
Hij is voor de vereniging en de gemeente Huizen het aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.
Bereikbaarheid: intercure@ziggo.nl / 06-28474059

• Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn de trainers en coaches verantwoordelijk voor de veiligheid op 
het sportveld.

 Als een speler zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijn-
selen vertoont, is de trainer en/of coach bevoegd de betreffende speler te verplichten de vereniging 
direct te verlaten.

• Tijdens wedstrijddagen is een aan te stellen gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor de veiligheid 
rondom het sportveld.

 Als een persoon zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of iemand wel of geen ziekteverschijn-
selen vertoont, is de gastheer/gastvrouw bevoegd deze persoon te verplichten de vereniging direct te 
verlaten.

• Tijdens activiteiten of evenementen is een lid van de betreffende commissie verantwoordelijk voor de 
veiligheid.

 Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt of getwijfeld wordt of een deelnemer wel of geen 
ziekteverschijnselen vertoont, is dit commissielid bevoegd de betreffende deelnemer te verplichten het 
evenement resp. de activiteit direct te verlaten.

• Alle hierboven bedoelde verantwoordelijken zijn als zodanig herkenbaar gekleed middels een geel hes-
je met daarop STEWARD.
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

Voor trainers en coaches

• Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is.
• Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd naar de accommodatie. Op wed-

strijddagen, bij een thuiswedstrijd van het eerste, zal er vanaf 13 uur bij de entree geregistreerd worden 
wie er binnen komen. Op de lijst komt naam, telefoonnummer en tijdstip van binnenkomst, mailadres 
en paraaf gezondheidscheck.

• Voor de doorstroom is het handig als de teams die komen spelen al een lijst hebben met de namen van 
alle spelers, staf, en hun telefoonnummers. Op het moment dat ze als team het terrein betreden hoeft 
alleen het tijdstip ingevuld te worden en kunnen ze vlot doorlopen.

• De lijst wordt einde van de dag in een gesloten envelop bewaard. Bewaartermijn is 14 weken.

Voor iedereen

• Advies is, draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 
naar een training of (uit)wedstrijd gaan.

• Bij een training of wedstrijd zijn per team maximaal 2 trainers en/of coaches aanwezig.
• Bij trainingen en wedstrijden voor jeugd tot 18 jaar wordt er 1 kleedkamer per team toegewezen. De 

kleedkamer wordt alleen gebruikt om je om te kleden. Douchen en besprekingen zijn niet toegestaan.
• Bij trainingen en wedstrijden vanaf 18 jaar wordt er 1 kleedkamer per team toegewezen. In de kleedka-

mer mogen max. 8 personen aanwezig zijn. In de douche mogen max. 2 personen aanwezig zijn. Houd 
de 1,5 meter afstand

 In de praktijk betekent dit dat spelers buiten moeten wachten als de kleedkamer vol is.
• Vanaf 18 jaar wordt als uitgangspunt 1 kleedkamer per team toegewezen. Indien er ruimte is, kan het 

zijn dat een team 2 kleedkamers krijgt toegewezen. In de kleedkamer mogen max. 8 personen aanwezig 
zijn. In de douche mogen max. 2 personen aanwezig zijn.

• Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kleedkamers en of toiletten zijn niet toegestaan.
• In de gang(en) is 1,5 meter afstand helaas niet mogelijk, gebruik gezond verstand, wacht en geef elkaar 

de ruimte om veilig de kleedkamers of toiletruimtes te verlaten
• De kleedkamers worden na gebruik dagelijks grondig schoongemaakt.
• De toiletten worden eens per dagdeel grondig schoongemaakt.
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN - VERVOLG (1)

Dug-out
• Probeer het aantal mensen in de dug-out te minimaliseren.
• Onder de 18 jaar 1,5 meter tussen trainer en pupil.
• Boven de 18 jaar moet je 1,5 meter uit elkaar zitten.

Kleedkamers looprichting
• Via de ingang bij het wedstrijdsecretariaat kan men naar de kleedkamers lopen. Het gebouw wordt aan 

de zijkant weer verlaten.

Toiletruimtes beneden en boven
• Max. 2 personen.

Lockerruimte
• Max. 3 personen.
• Geef elkaar de ruimte als de lockers naast elkaar liggen en wacht dan even buiten de lockerruimte.

Ballenhok
• Max. 2 personen.
• Geef elkaar de ruimte als je naar binnen wil. Wacht als een trainer net naar buiten komt.

Wedstrijdsecretariaat
• Max. aantal personen 4
• 2 vrijwilligers.
• 2 bezoekers.
• Bij de balie komt een spatscherm.
• Op de balie staat desinfecteer.
• Indien open vragen stellen via het raam.

Bestuurskamer
• Max. aantal personen 8.
• 2 bestuursleden.
• 2 bestuursleden van het gastteam.
• Scheidsrechters trio.
• Gastvrouw van Zuidvogels.
• Desinfecteer is aanwezig.

Algemeen
• Zorg dat de sportmaterialen voor en na de training zo goed mogelijk gedesinfecteerd worden.
• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden.
• Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons.
• Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan.
• Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld.
• Houd de 1,5 meter afstand, ook tot de (wissel)spelers van je team, al dan niet in de dug-outs (geldt niet 

bij teams met spelers tot 18 jaar).
• Houd tijdens warming-ups de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar).
• Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter 

afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar).
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TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN - VERVOLG (2)

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
• Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel.
• Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie.

Bus
• Alleen staf en spelers mogen met de bus mee.
 Supporters dienen voor eigen vervoer te zorgen.
• Spelers en staf zullen 1 ½ meter uit elkaar zitten.
• Afhankelijk van de richtlijnen van de busmaatschappij gebruik van mondkapje verplicht

Voor spelers
• Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons
• Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan
• Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld
• Houd de 1,5 meter afstand tot trainer en of coach (geldt niet voor spelers tot 13 jaar)
• Houd tijdens wedstrijden voor zover het sportmoment dat toelaat zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand 

tot elke speler/tegenstander (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
• Houd tijdens inloop en warming-ups de 1,5 meter afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
• Houd voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd de 1,5 meter 

afstand (geldt niet voor spelers tot 18 jaar)
• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen
• Vermijd fysiek contact tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel (geldt 

niet voor spelers tot 13 jaar)
• Douche bij voorkeur thuis en niet op de sportlocatie



PROTOCOL GEBRUIK SPORTCOMPLEX HSV DE ZUIDVOGELS - VERSIE 1.1 - 17-11-2020

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN - VERVOLG (3)

Voor toeschouwers - GEBRUIK GEZOND VERSTAND!
• Kom alleen naar de vereniging als er een training of wedstrijd is.
• Betreden van de accommodatie kan vanaf 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd.
• Bij een training of wedstrijd is het maximaal aantal toeschouwers direct rond het sportveld 150 excl. 

spelers en sporttechnisch kader; wanneer het aantal van 150 bereikt is, wordt toegang tot het sportveld 
geweigerd.

• Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het sportveld.
• Blijf achter de reclameborden en houd de 1,5 meter afstand; betreden van het kunstgras is niet toege-

staan.
• De looproute bij het betreden van het sportveld is met de klok mee.
• De looproute bij het verlaten van het veld is tegen de klok in en via het hek bij het materialenhok.
• Schreeuwen, gezang of spreekkoren langs de lijn zijn niet toegestaan.

Tribune
• Op de tribune zijn stoelen afgeplakt en vakken afgeplakt, zodat 1 ½ meter afstand wordt gewaarborgd.
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ACCOMMODATIE

GEBRUIK GEZOND VERSTAND!

De kantine en het terras
• Hierbij wordt het protocol van de horeca gevolgd.
• De kantine heeft een oppervlakte van 135 m2
• Het aantal zitplaatsen is verminderd, zodat je 1 ½ meter uit elkaar kan zitten.
• Kom alleen naar de kantine of het terras voorafgaand aan of aansluitend op een training of wedstrijd. Er 

is een verplichte looprichting aangegeven met lint en pijlen op de grond.
• In de kantine is het maximaal aantal bezoekers 70 excl. bedienend personeel. Het groepshoofd houdt 

dit aantal in de gaten en is bevoegd om de toegang tijdelijk te sluiten wanneer dit aantal overschreden 
wordt of de 1,5 meter niet meer haalbaar is.

• Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van de kantine.
• In de kantine is gebruik van een consumptie verplicht; gebruik van eigen meegenomen consumpties 

zijn niet toegestaan.
• De ingang van de kantine is via de hoofdingang van de accommodatie.
• Houd 1,5 meter afstand
• De bar heeft twee vaste punten waar een bestelling geplaatst en betaald kan worden met spatscherm.
• De bar heeft één vast punt waar een bestelling uit de keuken afgehaald kan worden ook daar een spat-

scherm.
• Het is niet toegestaan aan de bar plaats te nemen
• Per tafel zijn maximaal vier personen toegestaan.
• Aan de bar mogen geen personen zitten.
• Aan de lange zgn. teamtafels zijn maximaal 6 personen toegestaan.
• De uitgang van de kantine is via de openslaande deuren bij het terras.
• Het is in de kantine en op het terras niet toegestaan staand een consumptie te gebruiken.
• Schreeuwen, gezang of spreekkoren in de kantine zijn niet toegestaan.
• Kantinemeubilair en overige contactpunten worden zo veel als nodig, steeds na gebruik met desinfec-

tiemiddel schoongemaakt.
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ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN

GEBRUIK  GEZOND VERSTAND!

• Activiteiten/evenementen zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het bestuur
• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van een activiteit/evenement naar de accommodatie
• Voor het maximaal aantal deelnemers wordt verwezen naar de maxima buiten (trainingen en wedstrij-

den) en binnen (accommodatie) genoemd in dit protocol
• Voor gebruik kantine en toiletten wordt verwezen naar de regels genoemd in dit protocol (kleedkamers 

en toiletten).

Mochten er zaken onduidelijk zijn, spreek dan de algemeen corona coördinator aan.


