MEDEDELING VOOR LEDEN EN BEZOEKERS VAN SPORTPARK DEN HONDSBOSCH
28 augustus 2020 20.00 uur

Corona Protocollen s.v. Tuldania
Allemaal hebben we er belang bij om gezond, sterk en fit te blijven. We beseffen maar al te
goed dat de onderstaande regels niet prettig zijn. Maar we rekenen op naleving van deze regels
door iedereen!
ALGEMEEN
 Houd 1,5 meter afstand.
 Hoest en nies in je elleboog.
 Schud geen handen.
 Vermijd grote drukte.
 Heb je (lichte) klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 Kom niet op ons sportpark als je eigenlijk in quarantaine moet.
Neem je verantwoordelijkheid met betrekking tot deze algemene regels!

PROTOCOL RONDOM TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Algemeen
Alle kleedkamers en douches van de accommodatie zijn opengesteld voor wedstrijden:
 Voor de categorieën tot 13 jaar mag het kleedlokaal door de spelers en begeleiding vrij
gebruikt worden. Ouders zijn niet toegestaan in de kleedruimtes.
 Voor de categorieën van 13 t/m 17 jaar mag het kleedlokaal door de spelers vrij
gebruikt worden, de begeleiding blijft op 1,5 meter afstand.
 Voor 18 jaar en ouder geldt, houd altijd onderling 1,5 meter afstand. Dit betekent dat er
maximaal 8 personen per kleedkamer aanwezig mogen zijn en maximaal 2 personen
gelijktijdig douchen. De wedstrijden van de senioren zullen zodanig worden gepland dat
er per team 2 kleedlokalen beschikbaar zijn.
 Leiders / trainers houden altijd 1,5 m afstand ten opzichte van spelers vanaf 13 jaar en
tellen mee met het maximum van 8 personen per kleedkamer.
 Ouders mogen wedstrijden / trainingen bezoeken met in achtneming van de 1,5 meter
afstand.
 Door de jeugd kan op de trainingsavonden geen gebruik worden gemaakt van de
kleedlokalen. Dus kleed je thuis om en douche na afloop van de training thuis.
 We hebben afgesproken dat onze eigen jeugdleden niet douchen na de thuiswedstrijden. Dus kleed je thuis om en douche na afloop van de wedstrijd thuis.
Voor de bezoekers zijn wel kleedlokalen en douches beschikbaar!
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
Deze regel geldt niet voor personen onder de 18 jaar.
Bidons
Iedereen gebruikt zijn eigen bidon om besmetting door het drinken uit dezelfde bidon te
voorkomen.
Voorafgaand aan de training of wedstrijd
Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Maak binnen het team (vanaf 18
jaar) afspraken welke spelers (groepindeling) voor de training / wedstrijd tegelijk gebruik
maken van de kleedlokalen. Houd hierbij rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter en
het maximum van 8 spelers per kleedruimte.
Teambesprekingen
Er mogen vanaf 18 jaar geen teambesprekingen in de kleedlokalen plaatsvinden. Probeer dit
zoveel mogelijk buiten of op de tribune te doen. Zorg ervoor dat je steeds 1,5 meter van
elkaar blijft. Teams t/m 17 jaar mogen de kleedlokalen gebruiken, waarbij de coach 1,5 meter
afstand tot de spelers houdt.
Tijdens de training of wedstrijd
Bij de teams vanaf 13 jaar: zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers / begeleiders /
vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank. Blijf in de rust zoveel
als mogelijk is buiten. Houd buiten de wedstrijdbespreking en drink in de rust buiten de ranja /
thee of anderszins. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan.

Reservespelers / teamofficials boven 18
Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden,
ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door het gebruik van stoelen
naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag.
Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden
geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van
anderen.
Arbitrage
Onze scheidsrechters zijn op de hoogte van het arbitrage-protocol wat geldt bij alle wedstrijden
die gespeeld worden, zowel uit als thuis.





De teams betreden gefaseerd het speelveld.
Er wordt geen line-up gedaan.
Er worden geen handen geschud.
Houd ook bij de toss de 1,5-meter afstand in acht.

Na afloop van de training en/of wedstrijd
Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat na afloop van de wedstrijd tegelijk
gebruik maakt van de kleedlokalen. Houd hierbij rekening met de onderlinge afstand van 1,5
meter.
Uitwedstrijden
Kijk ALTIJD op de website van de te bezoeken club of er speciale corona maatregelen zijn.
Denk hierbij aan:
- worden naast leiders nog andere personen, bijvoorbeeld ouders, toegelaten op het sportcomplex?
- zijn er speciale regels met betrekking tot omkleden / douchen?
Houd je aan de regels van de betreffende voetbal complex
Vervoer
Bij gezamenlijk vervoer naar uitduels is het advies om in de auto mondkapjes te gebruiken.
(eigen verantwoordelijkheid). Ga indien mogelijk met de fiets.

PROTOCOL BEZOEKERS SPORTPARK DEN HONDSBOSCH

Met ingang van 3 oktober mogen er géén toeschouwers op sportpark Den Hondsbosch of bij
uitwedstrijden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor ouders.
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de
wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches,
stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.
Ook geblesseerde spelers van het desbetreffende team zijn welkom.
Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding.
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd
met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
Ga zo efficiënt mogelijk om met het aantal auto’s bij uitwedstrijden.
Jeugdspelers mogen bij trainingen en wedstrijden tot de ingang van het sportpark gebracht
worden. Ouders/verzorgers dienen daarna zo snel mogelijk het sportpark te verlaten.

PROTOCOL KANTINE
De kantine is tot nader bericht gesloten. Ook het terras mag niet gebruikt worden. Kom net
voor de sportactiviteit en vertrek direct hierna, dus niet 'blijven hangen' voor sociaal contact.
Zo nu en dan vinden er in de kantine, met inachtneming van de regels, besprekingen plaats van
het bestuur, de jeugdcommissie of anderszins. Onze vereniging draait gewoon door, Corona of
niet!

Het spreekt voor zich dat bovenstaande regels niet altijd even prettig zijn, maar het is in het
belang van ons allemaal dat we gezond blijven. Bedenk dat bij mogelijke besmetting ook jouw
naaste familieleden besmet kunnen raken.
Voor alle bovenstaande regels geld dat we nadrukkelijk een beroep doen op het gezonde
verstand en eigen verantwoordelijkheid van iedereen! Alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat er blijvend gesport kan worden en een drankje en/of versnapering in de kantine
kan worden genuttigd.
Bedankt voor je medewerking.
Bestuur s.v. Tuldania

NOOT: Deze protocollen zijn gebaseerd op regels van het RIVM, NOC*NSF en de KNVB. Je
kunt altijd die websites raadplegen voor meer informatie.

