
 
 

                                                                                                                           
Addendum Coronaprotocol ZVV de Hoven                                                                  

Datum 30 september 2020 

Beste voetballers, trainers en ouders. Maandagavond heeft het kabinet aangescherpte maatregelen 
bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze 
nieuwe maatregelen raken ons allemaal, dus ook onze club.  
 
De aangekondigde maatregelen verplichten ons om de kantine de komende 3 weken te sluiten. Ook 
is het een feit dat er geen publiek het sportpark meer op mag om trainingen en/of wedstrijden te 
bekijken. Ouders dienen hun kinderen weer bij de poort af te zetten en buiten de poort op te halen.  
 
Een uitzondering betreffende de benodigde chauffeurs die hun kinderen t/m 17 jaar naar 
uitwedstrijden rijden. Zij vallen niet in de categorie ‘toeschouwers’, maar in de categorie 
‘begeleiding’ en mogen het sportpark dus wél betreden. Dit geldt dus ook uiteraard voor bezoekende 
clubs bij ZVV de Hoven, evenals ouders van onze spelers die rijden voor een team van ZVV de Hoven 
t.b.v. een uitwedstrijd. 
 
Bovenstaande maatregelen zijn reeds ingegaan op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden in 
ieder geval voor een periode van 3 weken. Zodra er weer nieuws is, komen we vanzelfsprekend weer 
met een update.  
Wij willen iedereen verzoeken zich aan deze nieuwe maatregelen te houden, evenals de reeds 
bekende/bestaande maatregelen (zie eerder coronaprotocol). 
Onderstaand treffen jullie in detail aan wat de nieuw maatregelen voor gevolgen hebben voor 
trainingsavonden en wedstrijddagen.  
 
Wij hopen tot slot op jullie begrip en medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur ZVV de Hoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                           
Trainingen  
 
• De Kantine is gesloten 
• Toeschouwers niet toegestaan.  Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur 
vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden. 
•  Ouders hebben geen toestemming het sportpark te betreden en de trainingen te bekijken. Dat 
betekent kinderen brengen tot aan de poort en ophalen bij de poort. 
•  Zowel jeugdteams als seniorenteams kleden zich thuis om en douchen thuis. 
•  Kleedkamer 1 en 2 zijn geopend enkel bedoeld voor een sanitaire stop en/of het tijdelijk bergen 
van spullen. Kleedkamer 3 en 4 blijven gesloten. Er mag niet gedoucht worden en uiteraard blijft de 
regel max 8 spelers in de kleedkamer van kracht. 
• Indien er spelers geblesseerd zijn, is de massageruimte enkel op afspraak met de verzorgers 
(Gunther en Karin) toegankelijk.  
• Na afloop van de training dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. 
Trainers/begeleiders houden hier toezicht op.  
 

Wedstrijden 

 
Zaterdag (jeugd):  
• De kantine is gesloten.  
• Toeschouwers niet toegestaan.  Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur 
vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden. 
• bij uitwedstrijden vallen enkel benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen blijven 
kijken naar de wedstrijd.  
• Ieder team heeft één kleedkamer ter beschikking. Jeugdteams hoeven in de kleedkamers geen 
rekening  te houden met de 1,5 meter regel (m.u.v. de J019). 
• Jeugdteams kleden zich thuis om en douchen thuis. Dit geldt niet voor de bezoekende clubs. 
• De kleedkamers zijn dus voor teams van ZVV de Hoven enkel bedoeld voor een sanitaire stop en/of 
het tijdelijk bergen van spullen. 
• Tijdens de rust wordt er geen limonade en/of thee geschonken.  
• Indien het weer het toestaat, blijven teams in de rust zo veel mogelijk buiten.  
• Leiders en trainers zijn verantwoordelijk om de bezoekende club netjes te ontvangen. Dit geldt ook 
voor de scheidsrechter.  
• Scheidsrechters die de JO15 en de JO19 fluiten hebben indien gewenst toegang tot de kleedkamers 
bestemd voor scheidsrechters. 
• Leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamers.  
• Na afloop van de wedstrijd dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. 
Trainers/begeleiders houden hier toezicht op.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                            
Zondag (senioren):  
• De kantine is gesloten.  
• Toeschouwers niet toegestaan.  Spelers, leiders, trainers, verzorgers en leden van het Bestuur 
vallen niet onder toeschouwers maar onder teambegeleiding en mogen het terrein betreden. 
• Ieder team heeft één kleedkamer ter beschikking.  
• Voor de seniorenteams geldt dat zij per team afspraken zullen maken over het faseren van het    
omkleden, zodat er nooit meer dan 8 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer zijn. Natuurlijk blijft het 
de voorkeur om reeds omgekleed naar het veld te komen. 
• Maximaal 8 personen kunnen tegelijkertijd douchen. Maak onderling goede afspraken over het 
gefaseerd douchen.  
• Tijdens de rust wordt er geen limonade en/of thee geschonken.  
• Indien het weer het toestaat, blijven teams in de rust zo veel mogelijk buiten.  
• Leiders en trainers van het 4e, 3e en 2e elftal zijn verantwoordelijk om de bezoekende club netjes te 
ontvangen. Dit geldt ook voor de scheidsrechter.  
• Bij de thuiswedstrijden van het 4e, 3e en het 2e elftal zal er een bestuurslid als gastheer/dame 
aanwezig zijn. Bestuursleden maken onderdeel uit van de begeleiding. 
• Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal zullen er twee bestuursleden als gastheer/dame aanwezig 
zijn. Ook bij uitwedstrijden zal dit het geval zijn.  
• Leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van de scheidsrechters.  
• Scheidsrechters hebben indien gewenst toegang tot de kleedkamers bestemd voor scheidsrechters. 
• Na afloop van de wedstrijd dienen spelers en begeleiding zo snel mogelijk het terrein te verlaten. 
Trainers/begeleiders en bestuur houden hier toezicht op. 
 
 
 
 


