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Aanspreekpersoon betreft de Corona regels is: Bas van den Boom 
 
Algemeen: 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• 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. 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten). 
• Vermijd drukte. 
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
• Schud geen handen. 

 
Trainingen: 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd naar het sportpark. 
• Ouders wordt gevraagd om hun kinderen op de parkeerplaats af te zetten en daar ook weer 

op te halen. Op trainingsavonden worden geen bezoekers toegelaten op het sportpark.  
• Jeugd t/m 18 kan gebruik maken van kleedlokalen en douches zoals vermeld op 

trainingsschema. Kinderen van de JO07 komen omgekleed naar het veld en douchen thuis. 
Kinderen van de JO08 die nog niet zelfstandig kunnen douchen, kleden zich ook thuis om en 
douchen ook thuis. Ouders mogen namelijk op trainingsavonden niet op het sportpark 
komen.  

• De JO19 en de senioren (vanaf 18 jaar) kunnen voorafgaand aan de training niet omkleden 
op de club, hen wordt gevraagd omgekleed naar de club te komen. Zij kunnen hun spullen 
wel in het kleedlokaal neerleggen zoals ingedeeld is op het trainingsschema. Verzoek is om 
de spullen in het kleedlokaal te leggen en meteen naar het veld door te lopen, zodat er niet 
teveel spelers tegelijk in het kleedlokaal zijn. Na de training kan er gedoucht worden waarbij 
er rekening gehouden moet worden dat er maximaal 8 personen tegelijk in een kleedlokaal 
aanwezig mogen zijn. De selectie heeft na de training lokaal 3 en 4, de lagere elftallen 1 en 2 
en de dames 9 en 11. De JO19 kan op maandag en woensdag douchen in lokaal 9 en 11.  

• WC: er kan gebruik worden gemaakt van de wc in het kleedlokaal dat volgens het 
trainingsschema ingeroosterd staat, maar gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis naar het 
toilet te gaan. 

• Neem je eigen bidon mee.  
• Voor de senioren: hesjes moeten na de training uitgewassen worden. 
• De trainers ruimen zelf de trainingspullen op in het ballenhok, omdat daar onvoldoende 

ruimte is voor meerdere personen.  
• Verlaat na het douchen direct het sportpark.  

 
Wedstrijden: 

• Bij wedstrijden zijn de kleedruimtes open voor gebruik en worden vooraf, zoals gebruikelijk, 
ingedeeld door de wedstrijdsecretaris. 

• Jeugd tot 18 jaar kan op de normale manier gebruik maken van kleedkamers en douches. 
Kinderen van de JO07 komen omgekleed naar het veld en douchen thuis. Kinderen van de 
JO08 die nog niet zelfstandig kunnen douchen, kleden zich ook thuis om en douchen ook 
thuis. Ouders mogen namelijk op wedstrijddagen niet in de kleedkamers komen. 

 
 
 



• Bij de JO19 en senioren (vanaf 18 jaar) geldt dat er 8 personen tegelijk in de kleedkamer 
aanwezig kunnen en mogen zijn. Die personen dienen daarbij rekening te houden met de 
anderhalve meter regel. Omkleden voorafgaand aan de wedstrijd en douchen na de 
wedstrijd zal in etappes moeten gaan.  

• Wedstrijdbesprekingen voor de JO19 en senioren moeten buiten gehouden worden.  
• Wisselspelers van de JO19 en senioren, en de leiding langs de kant van het veld moeten 

anderhalve meter afstand van elkaar houden. 
• In de rust kunnen de JO19 spelers en senioren ervoor kiezen buiten te blijven of gedeeltelijk 

in de kleedkamer te gaan zitten (maximaal 8 personen), thee staat in de kleedkamers klaar.   
• Publiek bij wedstrijden is toegestaan, mits ze geen gezondheidsklachten hebben en 

anderhalve meter afstand van elkaar houden. 
• Vervoer en mondkapjes: Het RIVM geeft over het dragen van mondkapjes in de auto aan, dat 

zij daarin het advies geven om dat te doen als je met meerdere personen uit verschillende 
huishoudens in 1 auto zit. Wij kunnen dit als club niet verplichten, maar nemen het 
standpunt wel in dat dit een advies is. Zorg er in ieder geval voor dat je altijd een mondkapje 
in de tas bij hebt, zodat je deze op kunt zetten mocht degene die rijdt dat prettig vinden. Dit 
geldt voor iedereen met de leeftijd vanaf de 13 jaar. 

 
Kantine: 

 Desinfectie staat bij de ingang van de kantine.  

 Op wedstrijddagen dat De Zwaluw 1 thuis speelt staat in de rust de koffie/thee buiten.  

 In de kantine is zitten verplicht. Er wordt een opstelling gemaakt met tafels/stoelen/krukken 
zodat we kunnen voldoen aan de afstandseisen. Aan de bar mag alleen besteld worden, je 
mag er niet aan blijven staan.  

 Op het terras worden ook zitplaatsen gecreëerd volgens de afstandseisen. Ook daar geldt: 
een zitplaats is verplicht.  

 
 Sportprotocol NOCNSF:https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf 
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