
Rood-Wit corona protocol najaar 2020 – met ingang vanaf 15 oktober 2020  

Protocol voor de jeugdtrainingen op het veld. De senioren zullen tot nader bericht niet trainen.  

Algemene maatregelen: 

- Gezond verstand gebruiken staat voorop;  

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

- Bij het betreden van het sportpark vindt er een korte gezondheidscheck plaats d.m.v. vragen 

over jouw gezondheid en die van je huisgenoten. 

- 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 tot personen van 18 jaar of ouder, uitzondering tot kinderen tot en met 

12 jaar. Voor 18-jarige junioren die uitkomen in de juniorencompetitie vervalt de 1,5 m 

tijdens de training.  

- 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 iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje 

te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.  

Voor sporters en betrokken vrijwilligers:  

- De competities zijn per direct stilgelegd, alle wedstrijden die nog gespeeld zouden worden op 

het veld zijn afgelast. Er mogen onderlinge trainingswedstrijden worden georganiseerd 

binnen de eigen vereniging.  

- 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. 

- Kleed je thuis om, de kleedkamers zijn gesloten; 

- Materialen worden na elke training schoongemaakt;  

- Verlaat zo snel mogelijk de accommodatie na de training; 

- Bij trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan; 

- 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.  

- Tijdens de trainingen is er een corona-coördinator aanwezig; 

Kantine en kleedkamers: 

- De kantine is gesloten.  

- De kleedkamers zijn gesloten.  

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.  



Corona contactpersonen:  

David André   0628712623  

Sabine Krooneman  0629819161  

Link naar veel gestelde vragen over het coronavirus en sport 

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

https://www.knkv.nl/faqcorona/?fbclid=IwAR0pLCEJabw0lAtGOsgvsmuWEdXscHy3Yrk56CVJ27

TDeJimFVZzXROlgO8 
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