
  
  

UPDATE   CORONA   PROTOCOLLEN   
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Algemeen     
● Heb   je   griep-   of   verkoudheidsklachten   blijf   je   thuis   

● Vanaf   18   jaar   houd   je   1,5m   afstand   

● Was   handen   door   gebruik   te   maken   van   de   aanwezige   handgel   

● Volg   de   aanwijzingen   van   de   corona   coördinator   op.    

  

Verzamelen   voor   thuiswedstrijden   
● Verplaats  het  tijdstip  om  te  verzamelen  naar  achteren,  zodat  er  direct  omgekleed  kan               

worden.   

● Verzamel  je  als  team  niet  op  de  accommodatie,  maar  ga  als  speler  direct  naar  de                 

kleedkamer(s).   

● Teambesprekingen   voor   de   wedstrijd   en   in   de   rust   vinden   plaats   op   het   veld.   

  

Kleedkamers     
Spelers,  leiders  en  ouders/verzorgers  vanaf  18  jaar  moeten  ook  1,5m  afstand  houden  in  de                

kleedkamer.   Daarom   geldt   voor   teams   vanaf   JO19   en   ouder   de   volgende   regels:     

● Bij  de  kleedkamer  staat  aangegeven  hoeveel  volwassenen  tegelijk  in  de  kleedkamers             

aanwezig   mogen   zijn.   Dit   geldt   dus   ook   voor   ouders/verzorgers.   

● Omkleden  en  douchen  gebeurt  dus  na  elkaar.  Omdat  dit  meer  tijd  kost  vragen  we                

iedereen   dit   snel   te   doen.   

● Ben  je  omgekleed  voor  een  training  of  wedstrijd  dan  ga  je  direct  naar  het  veld.  Je                  

wacht   dus   niet   in   de   kleedkamer   op   je   teamgenoten.   

● Moet  je  wachten  om  de  kleedkamer  in  te  mogen?  Houd  dan  ook  buiten  1,5m  afstand                 

van   elkaar.     

  

Op   het   veld   
● Boven  de  18  jaar  houd  je  afstand  als  je  niet  voetbalt,  dus  voor  aanvang  van                 

training/wedstrijd,   bij   uitleg   van   oefeningen   en   besprekingen.   

● In   de   dug-out   houd   je   afstand.   

● In   de   rust   van   wedstrijden   blijven   we   op   het   veld.   



● Er  wordt  geen  gebruik  gemaakt  van  team  bidons.  Spelers  zorgen  voor  hun  eigen               

bidon/fles.     

  

Kijken   naar   wedstrijden   

● Toeschouwers  zijn  helaas  niet  welkom.  Alleen  de  noodzakelijke  vrijwilligers  en  teams             

(spelers   +   begeleiding)   zijn   welkom   op   de   accommodatie.   

● Voor  bezoekende  teams  t/m  de  leeijdscategorie  JO12  dat  er,  naast  leiders,  maximaal              

4  ouders  (als  chauffeur)  tot  de  teambegeleiding  worden  gerekend  en  dus  welkom  zijn.               

Vanaf   JO13   t/m   JO19   zijn   dit   maximaal   6   ouders.     

  

Vervoer   naar   uitwedstrijden   

● Verzamel  als  team  zo  laat  mogelijk  en  kom  ook  niet  eerder  dan  het  verzameltijdstip                

om   drukte   op   de   accommodatie   te   voorkomen.   

● Houd   bij   het   verzamelen   voor   vertrek   ook   1,5m   afstand.   

● Personen   uit   verschillende   huishoudens   mogen   bij   elkaar   in   een   auto.   

● Vanaf   13   jaar   wordt   geadviseerd   een   mondkapje   in   de   auto   te   dragen.   

● Gaat  een  team  met  de  bus  naar  een  uitwedstrijd  dan  is  het  dragen  van  een                 

mondkapje   verplicht   voor   personen   vanaf   13   jaar.     

  

Kantine   

● Wegens   verbouwing   is   de   kantine   gesloten.   Er   is   echter   wel   een   verkooppunt   buiten.   

● Blijf   na   aankoop   niet   hangen   bij   het   verkooppunt,   zodat   daar   geen   drukte   ontstaat.   


