
Rood-Wit corona protocol najaar 2020 – met ingang vanaf 29 september 2020  

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september zijn er een aantal (tijdelijke) 

wijzingen gekomen in het corona protocol. 

Niet veranderde maatregelen: 

Voor iedereen gelden onderstaande maatregelen.  

- Gezond verstand gebruiken staat voorop.  

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

- Houd 1,5 m afstand (uitzondering tijdens het sporten en voor personen t/m 17 jaar 

onderling);  

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

- Schud geen handen;  

- Je volgt op de locatie de aanwezige looproutes en andere aangegeven maatregelen.  

Voor sporters en betrokken vrijwilligers:  

- Je houdt voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand (vanaf 18 jaar);  

- Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals tijdens het vieren van een doelpunt of 

bij een wissel;  

- Neem je eigen bidon mee naar trainingen en wedstrijden;  

- Materialen worden na elke training/wedstrijd schoongemaakt;  

- Tijdens de autorit bij uitwedstrijden draag je een mondkapje (vanaf de C-jeugd). Je zorgt voor 

je eigen mondkapje;  

Veranderingen ten opzichte van het vorige protocol (voor tenminste 3 weken); 

Kantine en kleedkamers: 

- De kantine is gesloten.  

- De kleedkamers zijn beperkt beschikbaar. De 1,5 meterregel dient in acht genomen te 

worden vanaf 18 jaar en er is een maximaal aantal mensen van 4 toegestaan in de 

kleedkamers (vanaf 13 jaar en ouder). We adviseren je om waar mogelijk thuis om te kleden 

en te douchen.  

Trainingen en wedstrijden: 

- Zowel voor trainingen en wedstrijden zijn toeschouwers niet meer toegestaan.  

- Voor zowel trainingen als bij thuiswedstrijden is er waar mogelijk een corona-coördinator 

aanwezig.  

Voor thuiswedstrijden geldt voor personen vanaf 13 jaar en ouder; 

- Tijdens de sportbeoefening wordt er een uitzondering gemaakt van de samenkomst van 40 

personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Verlaat dus zo snel 

mogelijk de sportaccommodatie na afloop van de wedstrijd.  

- Ouders die hun kinderen naar de sportaccommodatie brengen worden gezien als 

toeschouwers en krijgen dus geen toegang tot de accommodatie. De kinderen kunnen bij het 

hek worden afgezet.  



Voor uitwedstrijden geldt; 

- Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 

teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 

kijken naar de wedstrijd. Let op! Dit geldt dus alleen voor de ouders die volgens het 

rijschema moeten rijden of hierin geruild hebben. Overbodige chauffeurs vallen dus buiten 

deze regel.  

- Kleed je al zoveel mogelijk thuis om.  

We verwachten dat sporters, trainers, en andere vrijwilligers hun verantwoordelijkheid nemen met 

betrekking tot het handhaven van de corona maatregelen.  

We verzoeken om bij besmetting dit kenbaar te maken bij één van onderstaande contactpersonen 

zodat we indien nodig aanvullende maatregelen binnen de vereniging kunnen nemen.  

Contactpersonen:  

David André   0628712623  

Sabine Krooneman  0629819161  

Link naar veelgestelde vragen over het coronavirus en sport 

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