
 

 

Protocol Beuningse Boys COVID 19 maatregelen vanaf 
16-8-2021 
 

• ALGEMEEN: 
 
Het  bestuur van de Beuningse Boys heeft  zo veel mogelijk  de richtlijnen van het RIVM en de 
KNVB gevolgd bij het formuleren van gedragsregels naar aanleiding van de maatrgelen om de 
verspreiding van COVID-19 te beperken. Bezoekers zijn sinds juni weer toegestaan op het 
sportpark van de Beuningse Boys. 

 

Geldt voor alle leden en bezoekers van de Beuningse Boys: 

• Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand op het sportpark. Uitzonderingen zijn alleen de 
trainingen en wedstrijden.  Langs de velden zijn vakken van 1,5 meter aangegeven voor 
publiek dat een training of wedstrijd wil bekijken. 

• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, 
koorts en keelpijn. Laat je in dat geval zsm testen. 

• 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). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact en aansluitend nog 2 dagen 
klachtenvrij zijn. 

• Voor ouders: Indien binnen het gezin sprake is van een Corona-besmetting informeer dan – 
via de leider of trainer van het team - de coördinator van je leeftijdscategorie hierover; 

Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers: 

• Maak (gedrags)regels aan kinderen / spelers duidelijk. 

• Help de kinderen / spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt. 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. 
• Was of desinfecteer je handen na iedere training. 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van gedeelde bidons. iedereen drinkt uit een ‘eigen bidon’  

tijdens de trainingen en wedstrijden. 

Informatie voor spelers/kinderen: 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van de 
Beuningse Boys. Als je dit niet doet, ook niet na een waarschuwing dan moet je de training en 
het sportpark per direct verlaten. 

• Afstandsbeperking tijdens de trainingen (en wedstrijden) is niet aan de orde voor spelers. 
• Wel geldt dat voorafgaand aan de training, in de dug-out en tijdens de stilstaande momenten 

van uitleg voor zover mogelijk  de 1,5 meter afstand van toepassing is vanaf de MO/JO 13. 
• Zorg voor een eigen bidon voor tijdens de training en wedstrijd/rust;  
• Mondkapjes zijn verplicht voor personen ouder dan 17 jaar  uit meerdere huishoudingen die in 

één auto zitten bij het vervoer naar een uitwedstrijd.  

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. 

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

• Rij-ouders (van de teamsO13 en ouder) zijn verplicht een mondkapje te dragen naar een 
uitwedstrijd toe als er kinderen uit een ander huishouden in de auto zitten (het is immers niet 
mogelijk in de auto 1,5 meter te waarborgen). Voor het rijden van spelers van 12 jaar en 
jonger geldt dit niet. 

TRAININGSDAGEN:  

Trainingen – Alle teams;  

• Douchen en gebruik van de kleedkamers is toegestaan. In de kleedkamer dient de 1,5 meter 
regel te worden gehandhaafd. 

•  Houd zoveel mogelijk rechts aan in gang van de kleedkamers; blijf niet hangen in de gang;   

WEDSTRIJDDAGEN:  

Informatie voor alle teams 

• Houd zoveel mogelijk rechts aan in gang van de kleedkamers; blijf niet hangen in de gang. 
• Douchen is volgens de regels van het RIVM toegestaan. 
• Wedstrijdbesprekingen in kleedkamers en de bestuurskamer zijn toegestaan mits de 1,5 

meter regel zoveel mogelijk in acht wordt genomen 
• In de rust kunnen de kleedkamers gebruikt worden, mits de 1,5 meter regel zoveel mogelijk in 

acht wordt genomen.  
• Er worden geen handen geschud met de  scheidsrechter en de tegenstander; maak afspraken 

over een andere manier van het uiten van sportiviteit (bijvoorbeeld een boks). 

Wedstrijdsecretariaat 

• Teams verzamelen buiten. 
• Het wedstrijdsecretariaat is geen verzamelplaats, alleen een loket om als team (1 persoon per 

team in de vorm van leider of trainer) of scheidsrechter te melden. 
• Blijf niet langer dan nodig bij het wedstrijdsecretariaat, tenzij vanuit het secretariaat wordt 

aangegeven dat aanwezigheid wordt gewaardeerd.. 

Gebruik Dug-Out  

• Stafleden en senioren vanaf 18 jaar houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand. 

• Spelers kunnen in dug-out zitten, stafleden staan naast dug-out of andersom. 
• Er staan stoelen in het ballenhok om te gebruiken. Na afloop van de wedstrijd deze stoelen 

weer terugzetten in het ballenhok.  

KANTINE: 

• De kantine en het terras zijn open. De algemene regels voor de horeca gelden. 
• Bezoekers mogen zelf aan de bar bestellen; zorg dat u niet nodeloos lang bij de bar blijft 

hangen 
• Bezoekers moeten geplaceerd worden (een zitplaats hebben; dat mag ook aan de bar zijn).  
• Ten aanzien van bezoekers geldt dat een gezondheidscheck kan/moet worden gedaan 
• Registratie is verplicht. Wanneer je plaatsneemt in de kantine of op het terras dan is registratie 

via/met de QR-code kaart die op je tafel ligt verplicht! 

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING: 



 

 

• Meld een Coronabesmetting altijd bij de trainer en (jeugd)coördinator, zij zullen passende 
maatregelen nemen. 

Info RIVM: RIVM-home-Covid-19. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

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. 
 
Beuningen 10-8-2021 
Bestuur Beuningse Boys 


