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Gewijzigde coronamaatregelen m.i.v. 14 december 2020 
 
Het kabinet heeft dinsdagavond 23 februari aangekondigd dat de huidige lockdown 
die geldt in Nederland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder 
geval wordt verlengd tot en met 15 maart. De huidige maatregelen die gelden voor 
het voetbal worden hiermee automatisch ook verlengd tot deze datum. Daarnaast 
geldt van 21:00u ’s avonds tot en met 4:30u ’s ochtends een avondklok. Deze 
avondklok blijft tot ten minste maandag 15 maart 4:30u van kracht. Een 
versoepeling van de maatregelen voor de sport is dat de overheid vanaf 3 
maart toestaat dat spelers tot 27 jaar weer samen buiten mogen sporten. De 
verlenging van de lockdown betekent voor het voetbal verder op hoofdlijnen het 
volgende: 

• Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan. 
• Spelers boven de 27 jaar mogen alleen trainen in groepen van twee personen 

en met onderling 1,5 meter afstand. 
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge 

afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen 
bij de eigen vereniging. 

• Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 
• Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten. 
• Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 

         
 

Gewijzigde coronamaatregelen m.i.v. 14 december 2020 
 
Het kabinet heeft maandagavond 14 december aangekondigd dat Nederland 
voorlopig t/m 19 januari 2021 in ‘lockdown’ gaat om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen: 

• Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan. 
• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met 

onderling 1,5 meter afstand. 
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge 

afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen 
bij de eigen vereniging. 

• Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 
• Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten. 
• Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 

 
 

Gewijzigde coronamaatregelen m.i.v. 19 november 2020 
 



Het kabinet heeft dinsdagavond 17 november nieuwe maatregelen aangekondigd 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in 
vanaf donderdag 19 november. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen: 

• Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan. 
• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met 

onderling 1,5 meter afstand. 
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge 

afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen 
bij de eigen vereniging (voorlopig laten we voor de jeugdteams geen 
onderlinge trainingswedstrijden tussen verschillende teams toe) 

• Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 
• Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 

 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-
dagelijks-leven/sport 

 
Aanvullende coronamaatregelen m.i.v. 4 november 2020 
(ter vervanging/aanvulling van de eerdere maatregelen d.d. 21 oktober 2020) 
 
Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: 

1. Voor seniorenteams geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en 
alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. 

 
2. Voor jeugdteams (dus t/m JO19) sporten in teamverband en wedstrijden 

onderling met teams van eigen club toegestaan. 
 

3. Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer 
dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet. 
 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-
dagelijks-leven/sport 
 

 

Aanvullende coronamaatregelen m.i.v. 21 oktober 2020 
(ter vervanging/aanvulling van de eerdere maatregelen d.d. 14 oktober 2020) 
 
1. De kantine was al gesloten, nu zijn ook de kleedkamers gesloten 
 
2. Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen met een maximum van vier 
personen per groepje en met onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes 
naast elkaar trainen, maar zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel 
mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd 
in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje 



iedere speler hoort (per groepje dezelfde kleur hesjes). 
 
3. Voor alle jeugdteams (dus t/m JO19) geldt geen beperking in de groepsgrootte en 
de onderlinge afstand tijdens de training. Voorlopig laten we voor de jeugdteams 
geen onderlinge trainingswedstrijden tussen verschillende teams toe. 

4. Voor alle teams geen competitiewedstrijden. 

5.  Voor iedereen geldt: Blijf na de training niet op het sportpark hangen, ga direct 
naar huis. 

Tot zover deze maatregelen. Deze regels komen bovenop de eerder ingestelde 
maatregelen,  

Als er weer veranderingen komen, melden we dit op deze site. Willen jullie dit 
verspreiden in jullie team in de app groep? 

Aanvullende coronamaatregelen m.i.v. 14 oktober 22.00 
uur (aanvulling op protocol 29 september) 

In verband met de nieuwe, door de regering, afgekondigde Corona-maatregelen; 
gelden voor VV Irnsum met ingang van 14 oktober 2020 22.00 uur de volgende 
maatregelen: 

 
1. De kantine was al gesloten, nu zijn ook de kleedkamers gesloten 

2. Geen trainingen meer voor spelers vanaf 18 jaar 
 
3. Er mag getraind worden door de jeugd t/m 17 jaar. We laten geen onderlinge 
trainingswedstrijden tussen verschillende teams toe. 

4. Voor alle teams geen competitiewedstrijden  

Tot zover deze maatregelen. 
Als hierin veranderingen komen, melden we dit op deze site. 

 

 

 

 

ALGEMEEN CORONAPROTOCOL 



VV IRNSUM  
(VERSIE 29 SEPTEMBER 2020) 

 
Voor iedereen die het sportcomplex mag betreden, geldt: neem de 
gebruikelijke RIVM veiligheids- en hygiëneregels in acht. Heb je klachten, blijf 
dus thuis en laat je testen. 

De basisregels zijn:  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
• Probeer drukte te vermijden.  
• Was vaak je handen. 

Afstand tot elkaar: 1,5 meter 
Uitzonderingen op de 1,5 m: 
• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en 

ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; 
• personen t/m 17 jaar alleen onderling; 
• personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een 

onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg 
staat; 

• personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, 
voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter 
jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden. 

• De anderhalve meter geldt voor alle activiteiten buiten het normale 
spelcontact om, zoals de warming-up of de teambespreking. Ook 
voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 
meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers. 

Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd: 

• Iedereen kan zich bij aanvang van het complex registreren door middel van 
het scannen van de QR code.  

• Dit geldt voor iedere bezoeker vanaf 18 jaar. Gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek bij een besmetting.  

• De QR code hangt bij het hokje bij de entree en wordt ook nog achter de 
ramen van de kantine geplaatst.  

Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij 
sportactiviteiten van VV Irnsum.  

• Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. 



• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m JO19 (volgens FAQ lijst KNVB) vallen 
de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder 
de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

• Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs 
niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en 
mogen dus niet blijven kijken. 

• Sporters en begeleiders die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training 
worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de 
sportaccommodatie te verlaten. 

• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan 
is het toegestaan om eéń ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te 
laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol 
nageleefd moet worden. 

• Er worden voor de trainingen van de jongere teams (JO07 t/m JO09 en 
MO08) specifieke afspraken gemaakt. Dit is inmiddels bij de leiders, 
trainers en ouders bekend gemaakt. 

• Geblesseerde spelers zijn niet welkom bij trainingen en wedstrijden. 

Vanaf 29 september 18:00 uur gaat de sportkantine tijdelijk voor 3 weken dicht.  

• Tijdens de wedstrijden zal er door de kantinedienst thee/limonade worden 
geschonken voor de spelers en scheidsrechters.  

• Verder is het toegestaan om bij wedstrijden koffie en thee aan te bieden 
aan de vrijwilligers van de deelnemende teams.  

• Degene die is ingedeeld voor kantinedienst dienen wel te komen (of 
vervanging te zoeken als ze niet kunnen), omdat we voor hen een 
aangepaste taak hebben.  

• Ook de velddienst voert grotendeels hun taken uit en zo mogelijk worden 
deze uitgebreid.  

• Slecht in noodzakelijke gevallen mag er fysiek vergaderd worden. Wil je 
vergaderen overleg dan eerst met het bestuur? 

Trainingen en wedstrijden 
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
• Samen reizen naar uitwedstrijden in één auto is toegestaan. Echter als je 

de auto deelt dan is het dringende advies van VV Irnsum om maximaal met 
4 personen in een auto plaats te nemen en een niet medisch of 
zelfgemaakt mondkapje te dragen voor reizigers vanaf 13 jaar en ouders.  

• Kom zoveel mogelijk in wedstrijd en trainingskleding naar het 
sportcomplex. 

• Op wedstrijddagen is er een Corona-aanspreekpersoon aanwezig. Op de 
zaterdag is deze persoon te herkennen aan een veiligheidshesje en door 
de week en op zondag zal er door trainer, leider, staf of bestuur worden 
gehandhaafd.  

• Dug-out / reservebank: Boven de 18 jaar 1,5 meter afstand houden. 

Kleedkamers 



• Alle kleedkamers en douches van de accommodatie zijn opengesteld. Voor 
18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand; 

• Max 6 tot 8 personen per kleedbox (geldt alleen personen vanaf 18 jaar) 
• De kleedkamers dienen voldoende geventileerd te worden (geen 

recirculatie) en indien nodig/mogelijk worden ramen open gezet; 
• Maak binnen het team (18+) afspraken over het aantal spelers dat voor- en 

na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- 
kleedruimte; 

• Indien mogelijk, maak voor één elftal (18+) gebruik van meerdere 
kleedkamers. 

Voor vragen en/of opmerkingen over het corona-beleid kunt u bellen met een van de 
bestuursleden (Ronald, Koos, Sigrid, Anke, Baukje Bert, Dirk, Sandra). Mailadres is 
bestuur@vvirnsum.nl of bel als er iets is met 06-13772415.  

Met sportieve groet,  

 

Bestuur VV Irnsum  

 


