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Verantwoord sporten bij v.v. Aquila in tijden van Corona 

 
Per 15 oktober 2020 gelden aanvullende/gewijzigde regels: 

• Competities zijn voor alle teams van v.v. Aquila stilgelegd. 

• Trainingen voor seniorenteams zijn stilgelegd. 
Het is wel toegestaan te trainen in groepen van maximaal 4 spelers, met onderling 1,5 meter afstand. 

• Trainingen voor alle jeugdteams (t/m J019) kunnen worden voortgezet. 
Hiervoor gelden geen beperkingen in onderlinge afstand tijdens de training, onderlinge wedstrijden zijn 

toegestaan. 

• Kleedkamers / doucheruimten zijn volledig gesloten. 

• Kantine is en blijft gesloten. 

• Ook zijn geen bezoekers toegestaan op de sportaccommodatie. 

 

Algemeen: Geldt voor alle leden en bezoekers van v.v. Aquila 

• Toeschouwers / bezoekers van wedstrijden en trainingen zijn niet toegestaan. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand op het sportpark. 

• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, 

koorts en keelpijn. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-

19). Houd je aan de voorgeschreven quarantainetijd.  

• Voor ouders: Indien bovenstaande aan de orde is informeer dan de coördinator van je 

leeftijdscategorie hierover. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan. 

 

Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

• Kom, voor zover dat kan, met eigen vervoer naar v.v. Aquila. 

• Bij uitwedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar worden chauffeurs aangemerkt als teambegeleiding; 

• Tijdens trainingen en wedstrijden hoeven spelers geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Voorafgaand en na afloop van training/wedstrijd moeten sporters vanaf 18 jaar wel 1,5 meter 

afstand houden tot elkaar (waaronder in de kleedkamers en kantine). 

• Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk. 

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt. 

• Was of desinfecteer je handen na iedere training/wedstrijd. 

• Voor alle teams geldt dat alle teambesprekingen plaatsvinden op of bij het veld. 

• Tijdens de rust blijven de spelers en begeleiding op het veld. 

• Ook in de dug-out geldt 1,5 meter afstand. 
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Informatie voor de voetballers/kinderen  

• Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van v.v. 

Aquila. Als je dit niet doet, ook niet na een waarschuwing dan moet je de accommodatie per 

direct verlaten. 

• Afstandsbeperking tijdens de trainingen is niet aan de orde. 

• Na beëindiging van de wedstrijd of training wordt de accommodatie zo spoedig mogelijk 

verlaten 

• Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht hun ID bij zich te hebben, dit ook in verband met 

eventuele controles door een BOA van de gemeente West Maas en Waal. 

 

Informatie voor ouders en verzorgers 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

• Brengen en halen van uw kind vindt plaats vanaf het parkeerterrein; 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van v.v. 

Aquila. 

 

Kleedkamers/Douchen 

JO 19, MO 19 & Senioren 

• Zowel voor v.v. Aquila teams als bezoekende teams wordt 1 kleedkamer ter beschikking 

gesteld. 

• Alleen voor het 1e elftal alsook voor het bezoekende team worden 2 kleedkamers ter 

beschikking gesteld. 

• Maximaal 8 personen per kleedkamer. 

• Dat betekent dat niet iedereen tegelijk kan omkleden en/of douchen voor/na een wedstrijd. 

• Wachten doe je buiten het kleedkamergebouw. 

• Douchen is mogelijk, met maximaal 3 personen tegelijkertijd. 

 

Jeugd  

• Alle jeugdspelers van v.v. Aquila en bezoekende teams komen omgekleed naar v.v. Aquila. 

• Voor v.v. Aquila teams en bezoekende teams wordt wel een kleedkamer of andere ruimte ter 

beschikking gesteld voor het achterlaten van spullen, let op: houd 1,5 meter afstand. 

 

De indeling van kleedkamers wordt wekelijks ingevuld door Henk van Sonsbeek / Ingrid de Rijk. 

Belangrijk voor alle senioren teams, houd je ook echt aan het maximum aantal personen van 8. 
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Kantine & terras 

• Onze kantine & terras zijn tot nadere berichtgeving gesloten; 

• Onze kantine & terras is zoveel mogelijk open met in acht neming van de richtlijnen van de 

RIVM.  

• Volg de route en instructies in de kantine en terras. 

• Zitplaats nemen is verplicht, indien geen beschikbare plaats, verlaat dan de kantine en het 

terras via de aangeven looproute. 

• Het toilet mag worden gebruikt. 

• Voor het betreden van de kantine en het terras moet een (digitaal) registratieformulier 

ingevuld worden door volwassenen.  

• Bij het betreden van de kantine en het terras is ontsmetten van de handen verplicht. 

In zijn algemeenheid geldt voor het gehele protocol  

De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet 

naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen voortvloeien. 

 

Dreumel, 

Oktober, 2020  

 

 


