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Coronaprotocol  amateurvoetbal v.v. de Weide,  versie 5.0 

-geldig vanaf 14-10-2020- 

 

Om op een veilige manier te kunnen voetballen, zijn er richtlijnen opgesteld door de overheid, 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, was vaak je 

handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.  

 

4. Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel 

tot volwassenen, indien ze niet uit hetzelfde huishouden komen. Kinderen tot en met 12 jaar 

hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden. 

 

5. Per 14-10-2020 is de competitie voor 4 weken stilgelegd. Alleen onderlinge wedstrijden 

tussen jeugdteams van v.v. de Weide zijn toegestaan. 

 

6. Wedstrijden en trainingen vinden plaats zonder publiek.  

 

7. Indien je op vakantie bent geweest in een gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, 

ben je 10 dagen niet welkom op het sportpark.  

 

8. De kleedkamers en douches zijn gesloten. De toiletten bij de oude kleedkamers zijn wel open. 

 

9. Er zijn geen stewards aanwezig. Wij vragen spelers en ouders om begrip en medewerking  

zodat we alle Corona- maatregelen kunnen naleven. 

 

10. Voor v.v. de Weide zijn twee Corona-coördinatoren aangesteld: Tjeerd de With en Albert van 

Dijk. Heb je vragen of tips dan kun je contact opnemen met hen. Tjeerd: 06-53809748, 

voorzitter@vvdeweide.nl, Albert: 06-27176971, jeugdvoetbal@vvdeweide.nl.  
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Trainingen JO-6 t/m JO-19 
 

• Ouders mogen niet het sportpark op als toeschouwer.  

• Normaal spelcontact is tijdens de training toegestaan.  

• Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de training, dienen direct weer de 

afstandsregels te worden gehanteerd. 

• Er kan niet gedoucht worden op het sportpark.  

• Als je klaar bent met trainen,  ga je gelijk naar huis.  

• Ouders van JO6 t/m JO11 mogen de spelers halen en brengen tot aan de poort van het 

hoofdveld (hokje kaartverkoop).  Hier worden de kinderen opgehaald door de trainers of 

leiders. Na de training worden de kinderen hier ook teruggebracht door de trainer of leider.  

•  Spelers vanaf JO12 gaan zelfstandig naar het veld, fietsen worden geplaatst bij de 

hoofdingang. 

Senioren 

• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen met onderling 1,5 meter 
afstand. Dit dient in een vaste samenstelling te zijn.  

• Zorg er voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort. 
 

 

Wedstrijden jeugd  (t/m JO19) 

• Alleen onderlinge wedstrijden tussen teams van v.v. de Weide zijn toegestaan. Hiervoor 
wordt een schema gemaakt en deze zal nog gecommuniceerd worden met de teams.  

• Alle wedstrijden zijn zonder toeschouwers.  

• De spelers moeten thuis omkleden en douchen, de kleedkamers zijn dicht. 

• Zelf een bidon met drinken meenemen. 

• Ouders van JO6 t/m JO11 mogen de spelers halen en brengen tot aan de poort van het 

hoofdveld (hokje kaartverkoop).  Hier worden de kinderen opgehaald door de trainers of 

leiders. Na de training worden de kinderen hier ook teruggebracht door de trainer of leider.  

•  Spelers vanaf JO12 gaan zelfstandig naar het veld, fietsen worden geplaatst bij de 

hoofdingang. 

 

Wedstrijden senioren  

• Er mogen geen wedstrijden plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

Wij hopen op een ieders medewerking en het naleven van bovengenoemde 

afspraken#samensterk 


