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Middels dit protocol committeren we ons aan de nodige afspraken om de juiste mate van 
veiligheid te garanderen, risico’s te beperken en te voldoen aan de richtlijnen van de landelijke 
overheid, de gemeente De Ronde Venen en de KNVB.  
 
Gezondheid en veiligheid  
 
FC Abcoude vaart op de koers zoals uitgezet door de landelijke overheid en wij vertrouwen op de 
experts die het risico inschatten. Ieders keuze in deze situatie wordt gerespecteerd. Wil je je 
kinderen liever thuishouden dan is dat geen enkel probleem. Wij vragen jou in dit geval jouw kind 
te blijven stimuleren om thuis door te gaan met voetballen. Kijk bijvoorbeeld op 
www.knvb.nl/voetbalfit voor leuke oefeningen of vraag oefenstof aan de trainer.  
 
BASISREGELS VOOR IEDEREEN IN NEDERLAND (bron RIVM):  
 

• blijf thuis bij klachten* en laat je testen indien noodzakelijk;  
 

• vermijd drukte;  
 

• pas hygiene toe;  
 

• schud geen handen;  
 

• houd 1,5 meter afstand van anderen. Uitgezonderd zijn:  
 
- mensen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  
- kinderen tot en met 12 jaar;  
- jongeren van 13 tot en met 17 jaar onderling; 
- personen die een sport beoefenen en waar de 1,5 meter afstand de sportbeoefening in  
  de weg staat.  

 
 
Alleen samen winnen we de strijd tegen het corona-virus. Houd vol!  
 
  
 
 
 
 
* Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts, benauwdheid of plotseling 
verlies van smaak en reuk.  
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CORONAPROTOCOL PER 16 MAART 2021  
 

• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan (jeugd en volwassenen); 
 

• de sportkantine, kleedkamers en douches zijn dicht; 
 

• jeugd en senioren tot 27 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen 
vereniging.  
 

• sportactiviteiten vanaf 27 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 
meter afstand te houden. Zij kunnen trainen in groepjes van maximaal 4 personen. De 
trainer wordt niet gerekend tot het viertal. Er kunnen meerdere viertallen naast elkaar 
sporten. Zorg door middel van verschillende kleuren hesjes dat herkenbaar is welke 
sporter bij welk groepje hoort en zorg dat de groepen van 4 sporters in vaste 
samenstelling trainen en er niet gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op 
besmetting verkleind. De seniorenteams met spelers ouder dan 27 jaar dienen m.b.t. het 
trainen eerst een plan aan het bestuur te overleggen waaruit blijkt dat zij de verplichte 
maatregelen kunnen naleven. Pas na goedkeuring mag er getraind worden;  

 

• ieder team heeft maximaal 2 trainers die tegelijk bij de training aanwezig mogen zijn;  
 

• ieder jeugdteam 6x6 en 8x8 heeft maximaal 2 volwassenen die tegelijk bij de wedstrijd 
mogen zijn. Dit is inclusief spelbegeleider; 
 

• ieder jeugd/seniorenteam 11x11 heeft maximaal 3 volwassenen die tegelijk bij de 
wedstrijd mogen zijn. Dit is inclusief grensrechter en scheidsrechter; 

 

• ouders en andere toeschouwers zijn niet toegestaan bij de sportactiviteiten;  
 

• maak van de parkeerplaats geen tribune! Gelieve tijdens het wachten je kind in de auto op 
te wachten met de motor uit (i.v.m. uitaatgassen); 

 

• alleen bestuursleden, leden van de technische commissie, trainers, coaches, teamleiders, 
scheidsrechters/spelbegeleiders, grensrechters en terreinbeheerders die op dat moment 
actief een rol hebben mogen op het sportpark aanwezig zijn;   

 

• na afloop van een wedstrijd/training dien je het complex zo snel mogelijk te verlaten; 
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AANVULLEND CORONAPROTOCOL SPELERS 
 

• beperk fysiek contact met je teamgenoten en trainer;  
 

• neem je eigen bidon mee om uit te drinken;  
 
 
AANVULLEND CORONAPROTOCOL TRAINERS EN TEAMLEIDERS 
 

• houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder;  
 

• zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out; 
 

• onderlinge wedstrijden van de jeugdteams moeten altijd worden aangevraagd bij de 
dagelijkse Technische Commissie (technischecommissie@fcabcoude.nl).  

 
 
Handhaving  
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) 
overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname 
van (groepen van) personen tot het sluiten van het sportpark.  
 
Dit willen we uiteraard voorkomen, dus we doen een dringend beroep op iedereen dit protocol te 
volgen en er gezamenlijk voor te zorgen dat we allemaal kunnen blijven voetballen.  
 
Het protocol en mogelijke updates worden gepubliceerd op de website: www.fcabcoude.nl.  
 
 
Vragen/opmerkingen  
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan in eerste instantie contact op met je teamleider of 
trainer. Die zal vervolgens afstemmen met de betreffende coördinator.  
 
Tot slot wensen wij iedereen veel success en hopen we dat iedereen gezond blijft!  
 
 
 
Bestuur FC Abcoude  
Technische Commissie FC Abcoude 

mailto:technischecommissie@fcabcoude.nl
http://www.fcabcoude.nl/

