
AFC QUICK 1890  -  CORONA PROTOCOL VOOR 
TRAININGEN/ONDERLINGE WEDSTRIJDEN  
 
De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat een aantal extra maatregelen worden 
genomen om op een verantwoorde manier te blijven sporten.  
ALLE jeugd, dus ook de O19, mag in teamverband blijven sporten. Leden in de 
seniorenleeftijd mogen dat alleen in groepen van 2 personen, maar wel met 
meerdere groepen op 1 veld. 
 
Als bestuur van AFC Quick 1890 nemen we een aantal extra maatregelen om de 
gezondheid en veiligheid te garanderen van al onze leden die komen sporten. 
Coronastewards zien toe op naleving van de regels. 
 
Regels om verantwoord te sporten bij AFC Quick 1890: 

 Bij gezondheidsklachten blijf je in alle gevallen thuis. 

 Coronastewards en materiaalman dragen een oranje hesje.  

 Locatie coronastewards bij de jeugd: 1 in de Dorresteinsesteeg op de hoek 
van veld 2 en 1 bij de hoofdingang. Bij de senioren fungeert 1 trainer/leider als 
steward op het complex aanwezig voor toezicht. Deze draagt oranje hesje. 

 Ouders/verzorgers en andere toeschouwers hebben geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/wedstrijd van jouw 

kind(eren). De kinderen moeten dus worden gebracht en opgehaald. De 

steward bij de hoofdingang ziet hierop toe. 

 Toegang tot ons complex ALLEEN via de hoofdingang achter de tribune, dus 

NIET via het laantje bij het honkbalveld. Fietsen worden in de fietsenstalling 

geplaatst. Hier wordt op toegezien door coronastewards. 

 Het “Van Goorlaantje” is afgesloten voor auto’s met oranje pionnen.  

 De kleedkamers, toiletten en kantine zijn voor iedereen gesloten. Bij 
noodgevallen hebben de trainers toegang tot de kantine. Doordeweeks via de 
dienstdoende materiaalman op zaterdag via een bestuurs- of commissielid. 

 Advies aan iedereen om vooraf thuis naar het toilet te gaan. 

 Bij trainingen en onderlinge wedstrijden worden GEEN hesjes uitgereikt. 
Iedere speler dient een rood en andere kleur shirt mee te nemen. 

 Bij onderlinge wedstrijden worden GEEN reserveshirts verstrekt. De 
teamleiding dient in overleg met het andere Quick-team te bepalen wie in 
afwijkende kleur shirt speelt. 

 Bij onderlinge wedstrijden worden door de club GEEN scheidsrechters 
aangesteld. Dit dienen de teamleiders onderling te regelen. 

 Voor 6x6 en 8x8 wedstrijden worden hoedjes verstrekt voor uitzetten veld. 

 11x11 wedstrijden worden gespeeld zonder hoekvlaggen. Desgewenst zijn er 
wel grensrechters-vlaggen aanwezig. 

 Na een training en/of onderlinge wedstrijd dienen spelers en begeleiding het 
complex direct te verlaten. 
 

Wij danken alle leden voor begrip en medewerking in deze bijzondere periode. 
 
Bestuur AFC Quick 1890 


