
 

Corona Regels omtrent wedstrijden 

           

DVV heeft besloten dat de volgende regels gelden met betrekking tot het spelen van wedstrijden en vraagt alle 

deelnemende teams zich hieraan te houden. Dit protocol heeft betrekking op alle wedstrijden die plaatsvinden 

op het terrein van DVV.  

1. Voor elftallen die gebruik maken van een kleedkamer geldt dat zij de verplichting op zich nemen dat 

iedere speler in het bezit is van een geldige QR. Een CTB controle kan uitgevoerd worden.  

2. Alleen spelers/coach/leiders hebben toegang tot het complex en de kleedkamers. Dit geldt voor alle 

leeftijdscategorieën.  

3. Toeschouwers zijn niet toegestaan, rij-ouders van uitvereningingen worden gezien als kader. 

4. Geef onze beheerders de ruimte om de kleedkamers te openen en/of af te sluiten 

5. Advies om wedstrijdbesprekingen op het voetbalveld te houden, dus niet in de kleedkamer of andere 

ruimte. 

6. De (DVV) scheidsrechter is er voor om de wedstrijd, speltechnisch, te leiden en is er NIET voor om 

publiek aan te spreken over het niet voldoen aan de Covid maatregelen (1.5 mtr) 

7. De (DVV) scheidsrechter zal beide teams en/of beide aanvoerders, indien van toepassing conform het 

KNVB Arbitrage protocol, aanspreken indien de Covid maatregelen NIET worden nageleefd. Indien er, 

naar zijn oordeel, te veel moet worden gewaarschuwd voor het niet naleven van de Covid 

maatregelen kan hij de wedstrijd naar eigen inzicht beëindigen 

8. Bij het betreden van het Clubhuis wordt een CTB controle uitgevoerd. Dit geldt voor zowel het 

afhalen alsmede het nuttigen van eten en drinken, op zowel het terras als in het clubhuis. Ingang via 

de voorzijde van het clubhuis (was voorheen terras) 

 

Bovenstaande regels moeten worden nageleefd, DVV heeft met het opstellen van deze regels rekening 

gehouden met de nieuwe richtlijnen van de overheid alsmede de protocollen van de KNVB en de lokale 

overheden. 

Bestuur DVV 

 

In geval van vragen / opmerkingen kan contact worden gezocht met de Corona coördinator van DVV. Algemenezaken@dvvduiven.nl / 06-

11011857 Joep Rhebergen 
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