
           

Richtlijnen/protocollen voor de teams: 

a. Ik rijd met de auto. Kan ik mensen meenemen die niet tot mijn huishouden of gezin horen? 
Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een 
mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als 
zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Een mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar is dus 
verplicht, vraag dus bij een uitwedstrijd of spelers een eigen mondkapje meenemen. Als 
u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen 
mondkapje te dragen. Als u meegaat naar een uitwedstrijd, behoort tot de team begeleiding. 

b. Wij adviseren voor alle jeugdteams om met zo min mogelijk ouders naar uitwedstrijden te 
gaan, dus meerdere kinderen in de auto. Ook voor senioren geldt om met beperkte 
begeleiding naar uitwedstrijden te gaan. 

c. Als je een uitwedstrijd moet spelen zorg er dan als leider en/of trainer voor dat je van te voren 
jezelf op de hoogte stelt van hoe op die club de CORONA maatregelen zijn. 

d. Zorg voor je eigen sportfles/bidon. Van een ander drinken is zeer onhygiënisch! 
e. Zorg dat je als team ook je eigen drank voor in de rust en na afloop van de wedstrijd 

meeneemt. Er is op wedstrijddagen buiten op het terras wel koffie, thee en ranja beschikbaar. 
f. Volwassenen begeleiders houden 1,5 meter afstand bij kinderen vanaf 13 jaar. 
g. Kinderen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. 
h. Vanaf 18 jaar moet men 1,5 meter afstand in acht nemen tot elkaar. 
i. Wisselspelers vanaf 18 jaar en volwassenen begeleiders moeten op 1,5 meter van elkaar 

zitten. Dus voor O19 teams en alle seniorenteams. Dus we kunnen niet allemaal in de dug-out 
zitten. Voor het hoofdveld kan de tribune gebruikt worden. Bij de andere velden kan men 
makkelijk 1,5 m van elkaar staan.. 

j. Bij een blessurebehandeling op het veld: als volwassene draag je een mondkapje bij jongeren 
vanaf 13 jaar.  

k. Na afloop van de wedstrijd verlaten alle spelers en teambegeleiders zo spoedig mogelijk de 
accommodatie, zonder te douchen. 

Richtlijnen/protocollen voor bezoekende teams 

Voor bezoekende teams gelden de volgende maatregelen, er mogen maximaal 8 begeleiders op ons 
sportpark komen 

a. Maximaal 5 begeleiders, dat zijn ouders die rijden 
b. Maximaal 3 begeleiders, dit is de technische staf (trainer, leider, grensrechter) 

 

Richtlijnen/protocollen voor het wedstrijdsecretariaat:  

a. Maximaal 1 bezoeker per bezoekend team toelaten in het wedstrijdsecretariaat. Deze 
persoon zal de grensrechter vlaggen e.d. mee moeten nemen. 

b. Ingeleverde ballen en vlaggen moeten ontsmet worden met de reinigings spray 
c. De zwarte en oranje kooien beschikbaar stellen voor het plaatsen van de tassen wanneer 

nodig. 

 



Richtlijnen / protocollen voor gebruik van terras en kantine: 

a. Met uitzondering van begeleiders van de thuis- en uitspelende teams, wedstrijdbegeleiding en 
Corona toezichthouders zijn er GEEN bezoekers welkom op ons Sportpark, iedereen dient 
buiten de poorten van het sportpark te blijven. 

b. De kantine is gesloten vooralsnog tot en met 18 oktober 2020, voor teambegeleiders geldt dat 
men op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven 

c. Begeleiding van bezoekende teams mogen zelf meegebrachte nog-alcoholische dranken 
nuttigen, in afwachting van de wedstrijd of in de rust.  Alcohol is verboden. Tevens staat op 
het terras buiten koffie, thee en ranja. 

 

 

Richtlijnen / protocollen voor gebruik van de kleedkamers: 

Kleedkamers worden tijdens trainingsdagen en wedstrijddagen alleen gebruikt als garderobe. 
Douchen is niet toegestaan. De begeleiding van de thuisspelende teams zijn verantwoordelijk om de 
kleedkamers te openen en sluiten, indeling is conform het trainingsschema voor doordeweeks en 
wedstrijdschema dat op zaterdag in het secretariaat ligt. Alle kleedkamer sleutels hangen in het 
ballenhok. Alleen voor scheidsrechters is het toegestaan indien men wenst te gaan douchen 

Richtlijnen / protocollen voor gebruik verzorging: 

De verzorging is alleen op donderdag aanwezig voor acute noodgevallen, blessurebehandeling, 
massages en andere contact behandelingen worden tot nader order niet uitgevoerd. 

Verder zijn de algemene richtlijnen natuurlijk nog steeds belangrijk: 

- Bij koorts, verkoudheidsklachten, niezen of hoesten: blijf thuis! Ook als een mede gezinslid 
vermoeden van Corona heeft of je in direct contact bent geweest met iemand die met Corona 
besmet is blijf je thuis. 

- Was en ontsmet regelmatig je handen 
- Geef geen handen en houd 1,5 m afstand tot elkaar 

Dank voor jullie medewerking! Hopelijk kunnen we op deze manier blijven voetballen. 

Met sportieve groet, 

Ronald van der Vliet - Voorzitter 


