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Voor een verantwoord verloop van wedstrijddagen op ons Sportpark heeft het Bestuur van 

v.v. Read Swart de volgende richtlijnen opgesteld. We vragen de medewerking van iedereen, 

zodat we het risico op besmetting en sluiting van het sportpark tot een minimum kunnen 

beperken en dus kunnen blijven voetballen.  

Ons wedstrijdsecretariaat zal bezoekende clubs voorafgaand aan elke wedstrijd ter informatie 

een kopie verzenden van deze richtlijnen inclusief in de bijlage een lijst om vooraf 2 

contactpersonen en de spelers, stafleden en rijders op in te vullen.  

 

De 1,5 m afstand 

 

In zijn algemeenheid geldt: 

- Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. 

- Kinderen van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar. 

- Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen 1,5 m afstand te houden. 

 

Tijdens de wedstrijd mag voor het normale spelverloop bij een kortstondig spelcontact de 

regel van 1,5 m worden losgelaten. 

Verder gelden in het veld, langs de lijn, in de dug-out, in de pauzes rondom het veld, in de tijd 

voor- en na de wedstrijd, in de kleedkamers, onder de douche, in de kantine, op het terras, etc. 

gewoon de reguliere afstandsregels.  

 

Toegang sportpark 

 

Iedereen is welkom op het sportpark en we stellen geen limiet aan spelers, stafleden, 

supporters of andere belangstellenden. Wel wordt van ons verwacht dat we bij de toegang alle 

bezoekers naar de gezondheid vragen en ze vragen de contactgegevens beschikbaar te stellen. 

Er zal dus bij de ingang van het sportpark iemand staan om hier uitvoering aan te geven. 

 

Bij thuisteams en bezoekende teams zullen we voor spelers, stafleden en rijders werken met 

lijsten die vooraf ingevuld en ingeleverd kunnen worden. Gegevens worden uitsluitend 

verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de 

GGD en worden na 14 dagen vernietigd. 

 

Wanneer ben je wat ons betreft in het kader van het coronavirus helaas niet welkom op het 

sportpark: 

- Als jij en/of een huisgenoot corona gerelateerde klachten hebben; 

- Als je wacht op een testuitslag of gedurende de 10 dagen nadat je positief getest bent; 

- In de 10 dagen nadat je in contact geweest bent met een positief getest persoon. 

 

Kantine / terras 

 

Onze kantine en het terras zijn op wedstrijddagen geopend, maar de capaciteit is door alle 

maatregelen helaas beperkt. We vragen hiervoor begrip en doen tevens beroep op eenieders 

geduld mocht het aan de bar wat langer duren.  

Iedereen moet binnen en buiten op voldoende afstand van elkaar zitten, dus niet staan. Langs 

het veld op gepaste afstand van elkaar staan mag wel, ook met een kop koffie of een plastic 

flesje fris, maar niet met alcohol en/of glaswerk.  
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Er zijn in de kantine duidelijke looproutes aangegeven en we verzoeken bezoekers om niet 

massaal het toilet, de bar of eventuele alternatieve uitschenkpunten te bestormen. Geef ons 

kantinepersoneel en elkaar de ruimte. 

In het geval van regen kunnen wij naar verwachting onmogelijk iedereen een dak boven hun 

hoofd bieden. We verzoeken iedereen goed voorbereid naar het sportpark te komen en bij 

regen betekent dat dus bijvoorbeeld met paraplu. 

 

Kleedkamers 

 

De afstandsregels hebben natuurlijk impact op het gebruik van de kleedkamers. We trachten 

elk team ruimte te bieden in onze kleedkamers, maar er kunnen dagen zijn dat we ruimte 

tekort komen. In dergelijke gevallen gaan de bezoekende teams voor en zullen we Read Swart 

teams vragen thuis om te kleden en te douchen. 

In de kleedkamers zijn de teams zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen. 

Toegang is beperkt tot de spelers en maximaal 2 stafleden. Bij de jeugdteams dus geen ouders 

in de box. 

We adviseren teams om de teambespreking buiten te houden, want daar is nu eenmaal meer 

ruimte. 

 

Respect 

 

We verwachten van iedereen dat ze: 

- De richtlijnen respecteren; 

- Elkaar respecteren; 

- De aanwijzingen van onze corona-toezichthouders en bestuursleden respecteren en 

opvolgen; 

- Op het hele sportpark niet schreeuwen en/of zingen. 

 

Uitwedstrijden 

 

De leiders van Read Swart teams zijn verantwoordelijk voor een verantwoord bezoek aan het 

sportpark van tegenstanders. Zij zijn tevens namens het Read Swart team de contactpersoon in 

het geval van een eventueel contactonderzoek. We vragen onze leiders om vooraf de lijst met 

spelers, stafleden en rijders in te vullen, mee te nemen naar de uitwedstrijd en daar in te 

leveren en tevens een kopie aan het Bestuur van Read Swart te verstrekken. 

 

We wijzen iedereen va 13 jaar en ouder op het advies vanuit de overheid om een niet-medisch 

mondkapje te dragen als u in een auto rijdt met mensen die niet tot uw huishouden horen. 

Jeugd tot en met 12 jaar is hier dus van uitgezonderd. Als Read Swart verplichten we het 

dragen van een mondkapje bij het vervoer van/naar uitwedstrijden niet, maar vertrouwen op 

het gezond verstand van alle betrokkenen.  
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BIJLAGE – REGISTRATIELIJST t.b.v. GGD 

 

Team:  

Datum wedstrijd:  

Leiders of andere contactpersonen 

Naam 1:  Mob.nr.  06 -  

Naam 2:  Mob.nr.  06 -  

Spelers 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Overige staf / rijders 

  

  

  

  

 

Gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- 

en contactonderzoek door de GGD en worden na 14 dagen vernietigd. 


