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Protocol  amateurvoetbal v.v. de Weide,  versie 4.0 

Protocol geldig vanaf 1 augustus 2020 

 

  

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende 

doelgroepen richtlijnen opgesteld door de gemeenten, KNVB en NOC/NSF. Dit protocol van v.v. de 

Weide is opgesteld aan de hand van deze richtlijnen en zal  aangepast worden zodra er ontwikkelingen 

zijn. 

 

Algemeen (geldt voor iedereen) 

1. Het meest actuele protocol staat altijd op onze website: https://www.vvdeweide.nl/corona-

protocol. 

 

2. Gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een 

bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.  

 

3. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht:  houd 1,5 m afstand (uitzondering 

tijdens het sporten), was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie. Schud geen handen; 

 

4. Ook bij v.v. de Weide hebben we wellicht te  maken met leden die op vakantie zijn of zijn 

geweest in een gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt.  Wij volgen hierin de 

richtlijnen van het RIVM en willen leden en ouders/ verzorgers verzoeken zich te houden aan 

het dringend advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit betekent dat je in die periode 

niet welkom bent op het sportpark om te trainen of als bezoeker.  

 

5. Alle kleedkamers en douches zijn weer toegankelijk voor alle leeftijden. Voor 18 jaar en ouder 

geldt hierbij de 1,5 meter afstand. Dit heeft gevolgen voor de kleedkamerindeling. 

 

6. Voor v.v. de Weide zijn twee Corona-coördinatoren aangesteld: Tjeerd de With en Albert van 
Dijk. Zij zijn bereikbaar per mail en telefoon. Tjeerd: 06-53809748, voorzitter@vvdeweide.nl, 
Albert: 06-27176971, jeugdvoetbal@vvdeweide.nl  
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Ouders en Toeschouwers 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een 

bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis; 

2. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 

3. Wanneer je ouder bent dan 18 jaar houd dan 1,5 meter afstand; 

4. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan; 

5. Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

6. Indien de club op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers per speelveld verwacht, is het 

verplicht voor toeschouwers om vooraf te reserveren. Dit zal tijdig aangegeven worden; 

7. Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

8. Voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over 

uw kind worden gesteld; 

9. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 

 

Spelers 

1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

2. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 

3. 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: dit geldt voor iedereen; 

4. Alle kleedkamers en douches kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder 

geldt hierbij de 1,5 meter afstand. Dit kan gevolgen hebben voor de kleedkamerindeling. Volg 

altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies; 

5. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan; 

6. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

7. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 

worden; 

8. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel; 

9. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers 

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

en in de kantines. 

10. Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt 

als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat; 

11. Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

12. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en 

bestuursleden.  
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Trainers en Begeleiding 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je 

positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen 

COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis; 

2. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 

3. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 

4. Trainers houden 1,5 meter afstand van de spelers vanaf 13 jaar. Trainers hoeven geen 1,5 

meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar; 

5. Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives; 

6. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 

worden; 

7. Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 

overwinningsmomenten of tijdens een wissel; 

8. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 

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

in de kantines; 

9. Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je 

handen; 

10. Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 

handschoenen; 

11. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 

onderling, ook in de dug-out; 

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

niet gebeurt; 

13. Voorbespreking vindt plaats op het veld, niet in de kleedkamer. Houd hierbij de 1,5 meter 

afstand aan.  

14. Indien er slechts 1 kleedkamer beschikbaar is, dan zal het team per helft omkleden zodat de 

1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.  

 

 

Vervoer 

1. Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. 

2. Voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over 

uw kind worden gesteld. 

 

Wij hopen op een ieders medewerking en het naleven van bovengenoemde afspraken.  

Met sportieve groet, 
 

Bestuur v.v. de Weide. 
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