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Inleiding 

In dit document lees je meer informatie over de mogelijkheid om te sporten bij voetbalvereniging ten 
tijde van de coronavirus. Dit document is een eerste versie en kan wekelijks bijgesteld worden.  

Dit document is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: 

• Sportpark 
• Kantine 
• Trainingen  
• Thuiswedstrijden 
• Thuiswedstrijden 1e elftal 
• Protocol scheidsrechters 
• Uitwedstrijden 

In het kort de spelregels voor het sporten:  

• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, 
waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden 
gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. 

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die 
ook per 1 juli weer open mogen. 

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet 

toegestaan.  

Basisregels 
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
• Vermijd drukte. 
• Was vaak je handen. 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering 
gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk los te 
laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen 
is om de hygiënerichtlijnen te volgen. 

  



 

Protocol sportpark 

Veiligheid en hygiëne  
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!  
• Reinig je handen bij binnenkomst en bij vertrek van het sportpark bij de hiervoor geplaatste 

desinfectiezuilen. De kantine is geopend, houd je ook daar aan alle coronaregels, 
looprichtingen en aanwijzingen van de organisatie (trainers, coördinatoren, bestuursleden, 
gastvrouw/gastheer, kantinemedewerkers of andere vrijwilligers) . 

 

Belangrijke aandachtspunten 
• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer (fiets) naar het sportpark.  
• Probeer om geen personen uit andere huishoudens mee te nemen als je wel met de auto 

komt.  
• Volg de looproutes die op het sportpark zijn aangegeven. Vanuit de hoofdingang zijn er twee 

richtingen, houd hier rechts aan!  
• Als je in de kantine gaat zitten, moet WVF verplicht vragen om je te registreren ten behoeve 

van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op 
vrijwillige basis. Als iemand geen toestemming wil geven, kan de toegang niet worden 
geweigerd. De vereniging bewaart de geregistreerde gegevens gedurende 14 dagen en 
vernietigt ze daarna. Ook vindt er een gezondheidscheck plaats.  

 

Looproute 
 

  



 

Protocol Kantine 
 

• De kantine is geopend, houd je ook daar aan alle coronaregels, looprichtingen, verplichte 
zitplekken en aanwijzingen van de organisatie (trainers, coördinatoren, bestuursleden, 
kantinemedewerkers of andere vrijwilligers). 

• De keuken in de kantine is gesloten. 
• Het terras is geopend, houd je ook daar aan alle coronaregels, looprichtingen, verplichte 

zitplekken en aanwijzingen van de organisatie (trainers, coördinatoren, bestuursleden, 
kantinemedewerkers of andere vrijwilligers). 

• Op het sportpark zijn verschillende horeca-verkooppunten ten behoeve van koffie, 
frisdranken en (warme) etenswaar. Koffie en warme etenswaar zijn in de kantine niet 
verkrijgbaar. Houd je ook daar aan alle coronaregels en looprichting.  

• Als je in de kantine gaat zitten, moet WVF verplicht vragen om je te registreren ten behoeve 
van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op 
vrijwillige basis. De vereniging bewaart de geregistreerde gegevens gedurende 14 dagen en 
vernietigt ze daarna. Ook vindt er een gezondheidscheck plaats.  

• In de kantine geldt het maximum aantal van 64 bezoekers.  
• Maak alleen gebruik van de aangewezen zitplaatsen. 
• Betaal contactloos of met PIN. 
• Volg de aanwijzingen van het barpersoneel. 

  



 

Protocol trainingen 
De basisregels blijven uiteraard van kracht tijdens trainingen. Verder zijn de volgende regels van 
toepassing. We maken hierin onderscheid tussen jeugd en senioren.  

 

Jeugd (kidsleague t/m o19) 
• Het gebruik van kleedkamers is voor de jeugd niet toegestaan. 
• Vermijd het aanraken van je gezicht, geef geen box en schud geen handen. 
• Kleed je thuis om. 
• Bidons van WVF worden tot nader order niet gebruikt. Neem je eigen bidon mee om uit te 

drinken. 
• Douche thuis. 

 
Senioren 

• Het gebruik van kleedkamers is voor de senioren toegestaan, waarbij het advies is om zoveel 
mogelijk thuis om te kleden en te douchen. 

• Voor alle kleedkamers en douches geldt de afstand van 1,5 meter afstand. Op de deuren van 
kleedkamers staat aangegeven het maximaal aantal spelers die tegelijkertijd in een 
kleedkamer mogen zijn.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht, geef geen box en schud geen handen. 
• Neem je eigen bidon mee om uit te drinken. 

 

Ouders/bezoekers 
• Ouders en bezoekers zijn welkom bij trainingen met inachtneming van de algemene 

basisregels. 
• Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand te 

houden. Dit geldt uiteraard zowel langs het veld als op de tribune. 
• Kom maximaal 5 minuten voorafgaand aan de training en vertrek gelijk na de training.  

  



 

Protocol thuiswedstrijden 
De basisregels blijven uiteraard van kracht tijdens thuiswedstrijden. Verder zijn de volgende regels 
van toepassing. We maken hierin onderscheid tussen jeugd en senioren.  

 

Jeugd (kidsleague t/m o19) 
• Op wedstrijddagen heeft de jeugd geen beschikking over een kleedkamer.  
• Bezoekende teams krijgen wel één kleedkamer.  
• Wedstrijdkleding: wedstrijdbroekje en kousen worden uitgedeeld. Wedstrijdshirts worden 

voorafgaand wedstrijd door leider(s) uitgedeeld en na afloop wedstrijd weer ingenomen voor 
gezamenlijk wassen.  

• Kleed je thuis om en douche je thuis.  
• Bidons van WVF worden tot nader order niet gebruikt. Neem je eigen bidon mee om uit te 

drinken. 
• Teambesprekingen dienen buiten plaats te vinden, met uitzondering van de selectie-elftallen 

o13-1, o14-1, o15-1, o17-2 en o17-1. Zij mogen gebruiken maken van de commissiekamer. 
• Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand te 

houden.  
• In de dug-out dienen staf en alle meerderjarige spelers 1,5 meter afstand te houden. Mocht 

daar geen plaats meer zijn, zoek dan een andere plek om de wedstrijd te kijken.  
• In de rust blijven de teams op het veld.  

 

Senioren 
• Op wedstrijddagen hebben de senioren de beschikking over één kleedkamer per team.  
• Voor alle kleedkamers en douches geldt de afstand van 1,5 meter afstand. Op de deuren van 

kleedkamers staat aangegeven het maximaal aantal spelers die tegelijkertijd in een 
kleedkamer mogen zijn.  

• Bidons van WVF worden tot nader order niet gebruikt. Neem je eigen bidon mee om uit te 
drinken. 

• Teambesprekingen dienen buiten of elders plaats te vinden.  
• In de dug-out dienen staf en alle spelers 1,5 meter afstand te houden. Mocht daar geen 

plaats meer zijn, zoek dan een andere plek om de wedstrijd te kijken.  
• In de rust blijven de teams op het veld.  

 

Ouders/bezoekers 
• Ouders en bezoekers zijn welkom bij wedstrijden met inachtneming van de algemene 

basisregels. 
• Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand te 

houden. Dit geldt uiteraard zowel langs het veld als op de tribune. 
• Kom maximaal 5 minuten voorafgaand aan de wedstrijd en vertrek gelijk na de wedstrijd.  



 

Protocol thuiswedstrijden 1e elftal 
De basisregels blijven uiteraard van kracht tijdens thuiswedstrijden. Verder zijn de volgende regels 
van toepassing.  

 

• Voor buiten geldt het maximum aantal van 250 toeschouwers op ons hoofdveld zonder 
reservering en gezondheidscheck.  

• Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand te 
houden. Dit geldt uiteraard zowel langs het veld als op de tribune. 

• Bezoekende teams zijn welkom met maximaal 4 personen in de bestuurskamer. 2 
bestuursleden, 1 trainer en 1 leider.  

 

  



 

Protocol scheidsrechters 
De basisregels blijven uiteraard van kracht tijdens het fluiten van wedstrijden. Verder zijn de 
volgende regels van toepassing.  

• Voor clubscheidsrechters is geen kleedkamer beschikbaar. Kleed je thuis om en douche thuis.  
• Neem je eigen fluitje mee.  
• Voor KNVB scheidsrechters geldt dat er slechts 1 persoon tegelijkertijd van de 

scheidsrechterkleedkamer gebruik maken.  

  



 

Protocol uitwedstrijden 
 

• Informeer in de week voorafgaand van de uitwedstrijden de protocollen van de bezoekende 
vereniging. Houd je aan regels van de bezoekende vereniging! 

• Vertrek naar uitwedstrijden mag niet op de parkeerplaats van sportpark de Weide Steen. De 
trainer/leider dient met het team een andere locatie te kiezen. 

• Reis zoveel mogelijk alleen. Kan dat niet en zit je met mensen van buiten je huishouden in 
een voertuig? Draag dan een mondkapje als je 13 jaar of ouder bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tot slot 
 

Dit Protocol geeft de richtlijnen aan op basis waarvan WVF een veilige en gezonde omgeving op haar 
sportpark wil creëren. Om hieraan te voldoen dient een ieder zich bewust te zijn van de inhoud van 
dit protocol en daar ook naar handelen. 

Ingeval blijkt dat aan bepaalde voorwaarden structureel niet wordt voldaan dan zullen er helaas 
verdere beperkingen gaan gelden. Dit kan  zich vertalen in bijvoorbeeld het sluiten van de 
kleedkamers, het terras/kantine of het beperken van het aantal bezoekers op het sportpark. Laat het 
echter zover niet komen en spreek elkaar aan ingeval een protocol niet wordt nageleefd. 

 

 


