
Corona maatregelen t.a.v. wedstrijden en trainingen 

 

Samengevat 

Speler 

- 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. 

- Maak de handen schoon alvorens het veld te betreden en nogmaals bij vertrek. 

- Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 

sporters van 18 en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 

kleedkamers en in de kantine. 

 

Trainer 

- Daar waar mogelijk het verzoek om een kwartier voor aanvang van de training de 

benodigde spullen pakken uit het ballenhok. 

- Alleen de trainer mag bij het ballenhok komen. 

- Desinfecteer de materialen en voetballen na de training.  

- Vermijd als trainer geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen 

 

Als regels niet door de spelers worden nageleefd dan is het zonder pardon niet deelnemen 

aan de training. Geldt ook voor de trainers! 

 

Neem de regels serieus! Deze zijn er voor jullie gezondheid maar ook die van jouw 

teamgenoten! 

 

Gebruik gezond verstand, pas goed op jezelf en de ander! 

  



Corona maatregelen t.a.v. wedstrijden en trainingen 

Je kunt alleen meedoen met de trainingen indien dit voorafgaand aan de training door is 

gegeven aan de trainer. Door je aan te melden voor de trainingen bij de trainer geef je aan 

dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen die gelden bij de trainingen. Je bent ook 

op de hoogte van de regels en richtlijnen die gelden voor onze volwassen spelers. 

· de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM; 

· de regels en richtlijnen die gelden voor de volwassen spelers van VV  
  Smilde '94 voor de trainingen  

· en zorg dat je altijd de aanwijzingen van de verantwoordelijken en trainers 
 opvolgt.  

Ieder elftal regelt zelf een herkenbare corona verantwoordelijke (met een gekleurd hesje) 

voor iedere training of wedstrijd. Geen corona verantwoordelijke bekent geen training!!  

De corona verantwoordelijke is het gemeentelijke aanspreekpunt is.  

Deze is eindverantwoordelijk voor  

 o De inachtneming van de hygiëneregels  

 o  De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk  
  afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen   

en de velden.  
 

Volg altijd de instructies van de aanwezige corona verantwoordelijke. Zorg dat je te allen tijde 

1,5 meter afstand tot andere aanwezigen behoudt. 

 

Trainers, spelers en coronaverantwoordelijken hebben toegang tot het sportpark en de 

parkeerplaats van de club.  

Overige teambegeleiding of toeschouwers mogen naar het complex toe met inachtneming 

van de 1,5 meter en andere regels. 

 

  



Aandachtspunten voor de spelers 

Volg altijd de instructies van de aanwezige corona verantwoordelijke. Zorg dat je te allen tijde 

1,5 meter afstand tot andere aanwezigen behoudt. 

Raak de materialen en voetballen niet (zo min mogelijk) met de (blote) handen en het hoofd 

aan. 

Voorkom onnodige spugen van slijm, of het snuiten van de neus, in het gras tijdens de 

training. 

Neem je eigen bidon (met kenmerk) gevuld mee om uit te drinken. Deze is alleen voor 

EIGEN gebruik. 

Zorg dat de trainer beschikt over een telefoonnummer van naasten waarop ze tijdens de 

training te bereiken zijn. In geval van nood.  

Leden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar brengen, 

worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen. 

 

Voor een ieder geldt:  gebruik gezond verstand. Houdt je aan de regels. Desinfecteer je 

handen bij het betreden van de sportvelden en het verlaten van de sportvelden.  

 

 

 

Aandachtspunten voor de trainers: 

Je bent niet verplicht om training te geven. 

Max. 1 persoon in het ballenhok. Bij het betreden van het ballenhok en het verlaten van het 

ballenhok; handen desinfecteren. 

Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt. 

Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten 

Laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand 

houden 

Een trainer mag geen toezichthouder zijn of coronaverantwoordelijke, tenzij hij/zij zich 

afzijdig gaat houden van de training. 

Maak de oefenstof zo dat de spelers de materialen en voetballen niet (zo min mogelijk) met 

de (blote) handen en het hoofd hoeven aan te raken. 

Aangezien bovenstaande niet goed te vermijden is, is het belangrijk dat de materialen en 

voetballen na gebruik gedesinfecteerd worden met het daarvoor beschikbaar gestelde 

desinfectans (niet hetzelfde als die voor de handen).  

 

 



Reizen met de auto van en naar de wedstrijd of training 

Samen reizen in een auto mag per 1 juli weer. Mensen uit hetzelfde huishouden (mensen die 

onder één dak wonen) mochten dit al, maar nu mogen ook mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren weer samen in een auto reizen. 

 

Deel je de auto met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren? Dan doe je er 

verstandig aan om een niet-medisch of zelfgemaakt mondkapje te dragen (op internet zijn 

genoeg instructiefilmpjes en sites te vinden over hoe je zelf een mondkapje kunt maken). Je 

bent dit echter niet verplicht. 

  

Houd er rekening mee dat, wanneer je niet tot hetzelfde huishouden gerekend wordt en je 18 

jaar of ouder bent, je na uitstappen weer verplicht bent 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden. Doe je dit niet en ben je met 3 of meer personen, dan riskeer je een boete van € 95 

(13 t/m 17 jaar) of € 390 euro (18 jaar en ouder). 

 

 

Kleedkamer gebruik 

In de kleedkamer dient 1,5m aangehouden te worden. Tijdens het omkleden maar ook 

tijdens het douchen. In de praktijk betekend dat je met het elftal vaak in twee kleedkamers 

plaats moet nemen. 

Na iedere training en wedstrijd zal de kleedkamer en die van de tegenstander schoon 

gemaakt moeten worden. Daarnaast moeten de handcontact punten extra schoongemaakt 

worden met de daarvoor aangeleverde schoonmaak doekjes. 

Handcontact punten zijn: deurklinken, douchknoppen, kledinghaken,  de wc / wc bril 

De teamleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de schoonmaak van de 

kleedkamers. 

 


