
 

COVID-19-protocol Odysseus ‘91 
Samen verantwoord voetballen 

Ook in deze rare tijden willen we graag met z’n allen doen wat we leuk vinden: 
voetballen. Om dit op een verantwoorde manier plaats te laten vinden, vragen we 
je om je bij Ody aan de volgende regels te houden: 

 
 

Algemeen 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
• Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen. 
• Krijg je klachten tijdens het sporten? Laat je training of wedstrijd dan even voor wat het is en 

ga naar huis om je teamgenoten en anderen niet in gevaar te brengen. 
• Als jij positief getest bent op COVID-19, of je huisgenootje is positief getest, blijf je thuis. Ben 

je kortgeleden in contact geweest met iemand die positief is getest? Blijf dan voor de 
zekerheid even thuis en laat je testen. Ontwikkel je geen klachten? Dan ben je weer welkom 

• Schud geen handen, was je handen vaak met water en zeep en nies en hoest in je elleboog.  
 

Toeschouwers 
 

• Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen en wedstrijden.  
• Alleen spelers, trainers en mensen die vanuit hun functie (bijv. verzorger) aanwezig moeten  
 zijn, worden op de velden toegelaten. 

 
Kleedkamers 

 
• Om gebruik te mogen maken van de kleedkamers moet je in het bezit zijn van een geldige 

QR-code. Uitspelende teams moeten zich bij het ophalen van de kleedkamersleutel melden 
bij het wedstrijdsecretariaat bij het hoofdveld. Hier worden de QR-codes van alle spelers 
gescand. Zorg hierbij ook dat je een geldig legitimatiebewijs kan laten zien. Gedurende de 
dag zullen er bij de kleedkamers steekproeven worden uitgevoerd om te controleren of er 
geen mensen zonder QR-code in de kleedkamers zitten.  

• Voor alle Odysseus’91 teams leggen wij de verantwoordelijkheid van het scannen van de 
QR-codes bij de aanvoerders.  

• Als je niet in het bezit bent van een QR-code mag je helaas geen gebruik maken van de 
kleedkamers. Zorg dan dat je omgekleed aankomt bij het sportcomplex.  

• Een uitzondering geldt voor vrijwilligers die functioneel aanwezig zijn. Zij hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te tonen om gebruik te maken van de kleedkamers. Dit zijn onder 
andere trainers, coaches, verzorgers en scheidsrechters.   

 
Sportcafé 

 
• Voor het sportcafé is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs 

noodzakelijk. Om het sportcafé te betreden moet bij de ingang van het sportcentrum 
Olympos een geldige QR-code en een geldig legitimatiebewijs getoond worden.  

• Het is verplicht om in het sportcafé gebruik te maken van een zitplaats. 
• Op zaterdag is het sportcafé geopend van 9:00u-20:00u. Doordeweeks is het sportcafé 

gesloten.  
 

Bedankt dat je meewerkt! Zo kunnen we samen verantwoord blijven voetballen! 


