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Het kabinet heeft op maandag 28 september strengere maatregelen 
afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook 
consequenties voor onze vereniging. Vanuit de (lokale) overheid, het NOC*NSF 
en het KNKV zijn richtlijnen opgesteld, van waaruit dit protocol is opgesteld. 
Evaluatie van deze richtlijnen kan ervoor zorgen dat het protocol wordt 
aangepast. 
 
Hieronder volgen de aanvullende en gewijzigde maatregelen op het huidig 
protocol van augustus 2020. 
 

 
• Het is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan om als toeschouwer 

aanwezig te zijn op het sportpark.  
 

• De kantine is gesloten. Er kan wel gebruik worden gemaakt van het toilet in de 
kantine. 
 

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen 
blijven kijken naar de wedstrijd mits ze de 1,5 meter regeling in acht nemen. Het 
aantal chauffeurs dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

 
• Kom in sportkleding naar het sportpark. 

 
• Het thuisspelende team krijgt geen kleedkamer ter beschikking en kan dus ook 

geen gebruik maken van de douches. Er is wel de mogelijkheid een tas in de 
kantine achter te laten. 

 
• Het uitspelende team krijgt 2 kleedkamers ter beschikking, zodat ook in de 

kleedkamer de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Het is voor het uitspelende 
team geoorloofd om kort te douchen. 

 
• Tijdens trainingen van seniorenteams mag er na de training kort gedoucht 

worden. Om de 1,5 meter afstand te waarborgen verspreiden spelers zich over 
alle vier de kleedkamers. Er kunnen per kleedkamer maximaal 3 personen 
tegelijkertijd douchen. 

 
• Het is niet toegestaan dat sporters na hun training of wedstrijd op het sportpark 

blijven om een andere wedstrijd te kijken. Het advies is: Ga zo snel mogelijk naar 
huis. 

 
 

 
 

 
 
 


