
Beste lezer,  
Komende weken komt er één of meerdere teams van uw club naar het complex van SV Saestum. 
Middels dit bericht brengen wij jullie op de hoogte van de protocollen die SV Saestum volgt omtrent 
het Coronavirus. Het bestuur heeft dit protocol opgesteld naar de richtlijnen van NOC-NSF.  
Wij gaan ervan uit dat team(s) begrip tonen voor onze regels die wij hebben opgesteld en zich 
hieraan houden.  
 
Sporten in Coronatijden: veel mag weer, maar er zijn nog wel regels …. 
Vanaf 1 juli zijn de Corona regels versoepeld. Dat betekent dat er weer veel mag op ons sportpark. 
Hierbij de belangrijkste aanpassingen per 1 juli, die voor ons van belang zijn:  

• er mag weer gesport worden; het is niet nodig 1,5m afstand te houden tijdens het sporten; 
• er zijn weer toeschouwers welkom;  
• er mag weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches;  
• er mag weer gebruikt worden gemaakt van ons clubhuis  
• er mogen weer activiteiten plaatsvinden  
• er mogen ook weer wedstrijden gespeeld worden 

 
Bovenstaande versoepelingen zijn natuurlijk heel erg fijn en we kijken enorm uit naar het samen 
sporten en/of samen zijn bij Saestum. Maar dat kan alleen als iedereen zijn gezond verstand blijft 
gebruiken en de richtlijnen opvolgt.  
 
Alleen als we met zijn allen deze regels respecteren, krijgen/houden we Corona onder controle en 
kunnen wij onze sport en activiteiten blijven voortzetten. We verwachten dat ieder hier zijn 
verantwoordelijkheid in neemt en dat we elkaar daarop aan kunnen spreken. Mocht blijken dat dit 
niet lukt, zullen we genoodzaakt zijn om (delen) weer te sluiten. 
 
Bij Saestum hanteren we de spelregels zoals die opgeteld zijn door het NOC-NSF. 
spelregels op onze sportaccommodatie en velden (update 1 juli 2020) 

1. heb je klachten als verkoudheid, keelpijn of benauwdheid, of heeft iemand in jouw huis of 
nabijheid corona of een milde vorm blijf dan thuis en laat je testen 

2. houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)  
3. vermijd drukte 
4. vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een 

overwinningsmoment of bij een wissel 
5. was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie 
6. geforceerd stemgebruik langs de lijn niet toegestaan 
7. let op, maximum 250 toeschouwers 
8. gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen 
9. respecteer en volg altijd aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie 

spelregels in sportkantine/clubhuis 
1. geen toegang bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen 
2. houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand 
3. handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek 
4. betaal als het kan contactloos met je betaalpas 
5. maximaal 40 (alleen zittende) personen in het clubhuis, 30 (zittende) personen op het terras 
6. Blijf met je team zoveel mogelijk buiten het clubhuis, leider/teammanager kan doorlopen 

naar wedstrijdsecretariaat.  



Mocht je het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF willen nalezen, dan kan dat via 
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v7.pdf 
 
 
 
Aanpassingen accommodatie en clubhuis 
Op ons sportpark, in ons clubhuis en m.b.t. de kleedkamers zijn de nodige aanpassingen gedaan. 
De belangrijkste zijn:  
 
Sportpark 

• Aanduidingen moeten helpen bij het garanderen van de juiste afstand van 1,5 meter.  
 
Clubhuis 

• Er is een routering aangelegd in het clubhuis. Volg deze altijd en vraag indien nodig om 
uitleg. 

• Er mogen maximaal 40 personen in het clubhuis. Blijf gezellig zitten als er plek is (of medisch 
nodig) is. Zo niet, dan loop je door, naar buiten. 

• Alleen bestellen? Volg dan de routes en aanwijzingen van het personeel. 
 
Kleedkamers 

• Kleedkamer 1 en 2 zijn i.v.m. de looproute van het clubhuis gesloten. Alleen de fysio blijft 
gebruik maken van deze ruimte. 

• Kleedkamers zijn voor veel teams dicht behalve voor JO17-1, MO19-1, JO19-1 en de senioren 
(selectie) teams. Hiervoor wordt zowel voor het thuisteam als uitteam een kleedkamer 
geregeld. Voor de senioren teams streven we ernaar om 2 kleedkamers beschikbaar te 
maken.  

• 18 jaar of ouder: maximaal 8-10 personen tegelijk in de kleedkamer. Kijk op de 
kleedkamerdeur hoeveel erin mogen. 

• Jonger dan 18: geen 1,5 meter nodig maar maximaal 2 begeleiders van 18 plus in de 
kleedkamer 

• 18 jaar of ouder: Er wordt door maximaal 2 personen tegelijkertijd gedoucht.   
• Voor de zondagteams proberen we ook 2 kleedkamers vast te leggen, zowel voor de 

thuisteams als de uitteams. 
• Wedstrijdbespreking in een volle kleedkamer bij de senioren teams is niet haalbaar ivm de 

1,5 meter, dus zal op het veld moeten plaatsvinden 
• Er wordt geen thee of limonade uitgeleverd. Bij voorkeur eigen bidons meenemen. 

 
Vervoer 

• Het advies van de Rijksoverheid is om een mondkapje te dragen als u in een auto rijdt met 
mensen die niet tot uw huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet 
altijd. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot 
hetzelfde huishouden horen.  

 
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u met ons contact opnemen via bestuur@saestum.nl . 

 
   
 


