



Protocol Veilig sporten bij Hapse Boys 
Sind 1 juli 2020 mag er weer normaal worden gevoetbald. Het gebruik van sportaccommodaties 
is toegestaan, maar wel gebonden aan strenge regels, die door de gemeente worden 
gehandhaafd. Dit protocol is gebaseerd op:

• de Noodverordening COVID-19, die de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord 

gedagtekend 10 augustus 2020 heeft vastgesteld;

• het Sportprotocol zoals NOC*NSF dat heeft vastgesteld;

• de protocollen amateurvoetbal zoals de KNVB die heeft vastgesteld (versie 6 juli 2020), 

waarvan bij dit protocol zijn gevoegd de protocollen voor spelers, trainers en ouders/
toeschouwers.


Dit protocol is van toepassing op iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Hapse Boys. 
Derhalve ook op niet-leden van Hapse Boys, waaronder de leden en niet-leden van de ons 
bezoekende verenigingen.

Voor het gebruik van de kantine geldt een separaat (horeca)protocol.


Corona kunnen we alleen samen beteugelen. Hapse Boys doet daarom een dringend 
beroep op iedereen: leef de regels na. Neem alle gebruikelijke hygieneregels en de 1,5 
meter afstand in acht (uitgezonderd wanneer dit een normale sportbeoefening in de weg 
staat). 

Algemeen 
• Ons sportpark is opengesteld met ingang van 17 augustus 2020 voor trainingen en 

wedstrijden.Oefenwedstrijden kunnen uitsluitend na voorafgaande toestemming van de 
wedstrijdsecretaris worden gespeeld.


• Het gebruik van de accommodatie geschiedt uitsluitend:

• tijdens trainingsavonden: overeenkomstig de het trainingsoverzicht zoals dit wordt 

gepubliceerd op www.hapseboys.nl (in het hoofdmenu onder wedstrijdzaken en vervolgens 
trainingsinformatie);


• op wedstrijddagen: overeenkomstig de op de beeldschermen weergegeven indeling van 
velden en kleedlokalen (of de afwijkende aanwijzingen van de dienstdoende wedstrijd-
coördinator).


• Buiten worden geen gescheiden looproutes gehanteerd omdat daar voldoende ruimte is om de 
1,5 meter afstand in acht te nemen. Daar waar mogelijk zijn hulplijnen aangebracht.


• Iedereen die 18 jaar of ouder is moet de 1,5 meter afstand in acht nemen. Alle regels van dit 
protocol gelden ook voor bezoekers jonger dan 18 jaar, met als uitzondering dat zij onderling 
niet de 1,5 meter afstand in acht hoeven te eten en daarom geldt het maximum aantal 
personen per ruimte niet voor hen.


• Alleen indien de 1,5 meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staan, mag deze 
afstand tijdelijk worden losgelaten. Dat betreft alleen de spelers/speelsters in het veld. Zodra 
een speler/speelster het veld verlaat, moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Ook 
voor en na het sporten en tijdens onderbrekingen moet (direct) de 1,5 meter afstand in acht 
worden genomen.
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Gebouw 
• Met het gebouw wordt in dit protocol gedoeld op het voor de sportbeoefening ingerichte deel 

van het gebouw (het deel met de kleedlokalen).

• In het gebouw wordt het volgende éénrichtingverkeer ingesteld:

• het gebouw wordt uitsluitend betreden via de ingang “spelerstunnel”;

• het gebouw wordt uitsluitend verlaten via de deur aan het einde van de lange gang (bij het 

ballenhok), ook wanneer het toilet, de instructieruimte en de EHBO-ruimte wordt bezocht (je 
loopt dan buiten om);


• de deur tussen kleedruimten en kantine wordt niet gebruikt, uitgezonderd door de wedstrijd-
coördinator en het kantinepersoneel (voor een bezoek aan de kantine moet om het gebouw 
worden gelopen);


• Voor elke ruimte geldt een maximum aantal personen, van 18 jaar en ouder, dat in die ruimte 
aanwezig mag zijn, waarbij deze personen onderling de 1,5 meter afstand in acht moeten 
nemen:

• kleedlokaal 1 t/m 8:	 maximaal 8 personen per kleedlokaal;

• scheidsrechterlokaal 1 en 2:	 maximaal 2 personen per kleedlokaal;

• instructieruimte:	 maximaal 8 personen;

• ballenhok:	 maximaal 2 personen (alleen train(st)ers in het ballenhok);

• toiletten	 maximaal 2 personen per toilet

• EHBO-ruimte:	 maximaal 2 personen

• gangen	 geen stilstaande personen

• wedstrijdsecretariaat:	 maximaal 2 personen

• bestuurskamer:	 maximaal 6 personen

• de gangen:	 0 personen; de gangen zijn alleen bedoeld als verbinding; ga 	

	 	 direct de ruimte in of naar buiten.

• Om deze aantallen in acht te kunnen nemen, is in het trainingsschema voorzien in extra 

kleedlokaalruimte voor de teams met spelers en speelsters van 18 jaar en ouder. Dit betreft (in 
elk geval) de situatie na afloop van de trainingen .Voor zover voorafgaand aan de trainingen niet 
voldoende ruimte beschikbaar is, wordt spelers en speelsters verzocht om in trainingskleding 
naar het sportpark te komen.


• Om de maximum aantallen op wedstrijddagen te garanderen, kunnen aanvangswedstrijden van 
de thuiswedstrijden worden verschoven (start eerste wedstrijden: om 09:00 uur!), afhankelijk 
van de concrete bezetting van de accommodatie op een speeldag. indien nodig zullen 
wedstrijden worden verzet/uitgesteld.


• Met ingang van zondag 27 september 2020 is op de zondagen per team slechts 1 kleedlokaal 
beschikbaar. Teams en spelers/speelsters zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het maximum 
aantal van 8 spelers/speelsters gelijktijdig in het kleedlokaal in acht wordt genomen (alsmede 
de afstand van 1,5 meter) zowel voor als na de wedstrijd. Voor en na de wedstrijd wordt 45 
minuten beschikbaarheid van het kleedlokaal ingecalculeerd. Teams moeten binnen 45 minuten 
na einde wedstrijd het kleedlokaal leeg en schoon gemaakt opleveren. Wanneer blijkt dat dit 
systeem niet naar tevredenheid werkt, kan worden overwogen de kleedlokalen gesloten te 
houden.


• Ouders van jeugdspelers en -speelsters betreden het sportgedeelte van het gebouw niet (ook 
niet om, bij de pupillen, even te helpen met omkleden). Train(st)ers en leid(st)ers zorgen dat ze 
steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen.


Zorg er voor dat je het gebouw netjes achter laat. Maak de kleedlokalen na elke wedstrijd en 
training schoon en veeg zo nodig de gangen.
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Materialen 
• Alle trainingsmaterialen mogen worden gebruikt.

• Het advies is om alle gebruikte materialen na gebruik met water en zeep te reinigen. Hiervoor 

worden de middelen beschikbaar gesteld. De train(st)er is verantwoordelijk voor de reiniging 
van de trainingsmaterialen.


Uitwedstrijden 
• Bij uitwedstrijden moet de 1,5 meter afstand (zie hiervoor) in acht worden genomen.

• De door of namens de vereniging en/of accommodatie die wordt bezocht gestelde regels en 

gegeven aanwijzigingen dienen te worden opgevolgd.

• Daar waar bij het vervoer naar uitwedstrijden gebruikt wordt gemaakt van een auto, is het 

advies van het RIVM dat personen van 13 jaar of ouder, die niet tot hetzelfde huishouden in de 
auto een mondkapje dragen. Wanneer een van de inzittenden het op prijs stelt dat mondkapjes 
gedragen worden, moet dat worden gerespecteerd. In dat verband is het verzoek aan alle 
spelers en speelsters om een mondkapje bij zich te dragen en dit te gebruiken wanneer daar 
om wordt verzocht.
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