Coronaprotocol
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan
noodzakelijk.
• Iedereen meldt zich aan bij entree/binnenkomst.
• Bij voorkeur al omgekleed verschijnen voor de wedstrijd en thuis te douchen na de
wedstrijd. Indien douchen noodzakelijk is, dan graag zo kort mogelijk.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die
kunnen duiden op een coronabesmetting.
• Registreer je bij aankomst:

Volg de instructies op van de Corona verantwoordelijken. Deze zijn herkenbaar aan de
gele/oranje hesjes. Het niet opvolgen van instructie kan betekenen dat je verwijderd
wordt van het terrein van de club.
AANKOMST OP DE SPORTACCOMMODATIE
• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst.
• Schud geen handen!
• Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
• Let op de looprichtingen, aangegeven op de grond.
• Iedereen gebruikt zijn of haar eigen bidon. Zorg dat deze herkenbaar is, zodat niet
per ongeluk een verkeerde bidon gepakt kan worden.
• Binnen wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen.
VOOR TB OF M DAGEN
• Kinderen met (een) corona-gerelateerde klacht(en) die korter dan 2 dagen duren
komen niet spelen!
• Kinderen die getest zijn en nog geen uitslag hebben komen niet spelen!
• Kinderen met koorts komen niet spelen!
• Kinderen die iemand waarbij een huisgenoot, corona heeft, koorts heeft of
benauwdheidsklachten komen niet spelen
• Kinderen die in de laatste 10 dagen (nauw) contact gehad hebben met iemand die
corona heeft, komen niet spelen.
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Chauffeurs/ouders staan buiten de hekken langs het veld.

GEDRAG IN DE KLEEDKAMER
• In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren
van elkaar.
• Indien ouder dan 18: Maximaal 6 personen per keer in de kleedkamer.
• Max 3 personen tegelijk douchen
• Ook tijdens het (kort) douchen dient er afstand bewaard te worden.
• Maak team afspraken om gefaseerd te douchen!
• Teambespreking niet in de kleedkamers i.v.m. de 1,5m regel
GEDRAG OP HET SPEELVELD
• Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring
met het team, of naar de tegenstander vlak voor kick-off).
o Een clublied te zingen.
o High fives te geven.
• Het is verboden te spugen en zonder zakdoek de neus te snuiten
GEDRAG VAN TEAMBEGELEIDERS/CHAUFFEURS
• Het is verboden overwinningsmomenten op andere dergelijke manieren te vieren,
die onder schreeuwen vallen
• Langs het veld is met tape aangegeven waar je niet mag staan.
• Let in het clubhuis op de looprichtingen, aangegeven op de grond.
• Het clubhuis is dicht. Er is alleen koffie of thee verkrijgbaar via het luik tijdens de
wedstrijden.
• Chauffeurs/ouders staan buiten de hekken langs het veld.
BETREDEN SPEELVELD EN BEGROETING
• De teams betreden gefaseerd het speelveld.
• Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
• Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s).
Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
• Alleen spelers en scheidsrechters zijn op het veld aanwezig tijdens de begroeting.
TIJDENS DE WEDSTRIJD
• Geen fysiek contact op de wisselbank of tijdens een wissel.
• Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, wordt spel te vervolgd met een
nieuwe bal of wordt de bal te ontsmet.
• Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, dan gaat iemand met mondkapje
en handschoenen naar de geblesseerde. Deze zijn beschikbaar bij de manager.
• Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand
toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een
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dergelijke actie moet in overeenstemming met Appendix 1 van het VWW worden
bestraft met een rode kaart (op z’n minst een Mid-Range (MR) sanctie).
Tijdens de rust of pauze blijven de spelers op het veld

NA DE WEDSTRIJD
• Houd (nog steeds) 1,5 meter afstand van elkaar.
• Schud geen handen tijdens het bedanken.
• Houd bij het poortje ook 1,5 meter afstand van elkaar, met minimaal 4 meter
tussenruimte.
• De uitreiking van de speler van de wedstrijd (player of the match) dient direct na de
wedstrijd op het veld uitgereikt te worden.
• Hetzelfde geldt voor eventuele foto’s die gemaakt moeten worden (zorg voor een
corona-coördinator die dit begeleidt).
• Bij het verlaten van het veld gaan de eerste 6 spelers per team richting de
kleedkamer (alleen bij 18+). Het uitspelende team eerst.
• Douch kort en sein je teammaat in als je klaar bent zodat de volgende de
kleedkamer kan betreden.
• Neem je persoonlijke eigendommen mee na het douchen
• Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van
de accommodatie.
• Ook na de wedstrijd mag er niet geschreeuwd of gezongen worden.
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