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Kwiek ‘78 corona protocol veldvoetbal 
Versie 1 – 2 september 2020 

 
Onderstaand het protocol welke Kwiek ‘78 te Avenhorn aanhoudt m.b.t. het 
coronavirus en veilig sporten. Wij rekenen erop dat iedere betrokkene bij onze 

vereniging voor het veld, zich deze regels ter harte neemt en ook naleeft. 
 

Dit document is aan verandering onderhevig en kan naar nieuwe inzichten 
een update krijgen. 
Onderstaande maatregelen zijn zeer expliciet. Boven alles rekenen wij op het 

gezonde verstand van iedereen die rondom onze sport actief is en daarmee voor 
iedereen die onze complex betreed. Bij niet-naleving schromen wij niet 

maatregelen te nemen als wij dat nodig achten. 
 

Algemeen 
 
1. Te allen tijde hou je je aan de veiligheidsmaatregelen zoals deze zijn 

opgesteld door het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Dit betekent 
dus onder meer dat je thuis blijft bij klachten of iemand binnen je huishouden 

klachten heeft en/of positief is getest. Bij twijfel, raadpleeg de richtlijnen en 
informeer medesporters. 

2. In aanvulling op deze veiligheidsmaatregelen is door de KNVB een protocol 

opgesteld:  https://nocnsf.nl/sportprotocol 
3. Voor KNVB-scheidsrechters geldt nog het volgende protocol: 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage  
Leden kunnen hiervan kennisnemen. 

4. Voor de kantine geldt het volgende: Je komt binnen via de hoofdingang, 

loopt langs de bar en verlaat de kantine via de nooduitgang. Ook als je in de 
kantine bent en naar het toilet wilt, ga je eerst via de nooduitgang naar 

buiten en via hoofdingang weer naar binnen. 
5. Bij binnenkomst wordt het op prijs gesteld dat je je handen ontsmet. 
6. De regels staan op het reclamebord, zodat iedereen eraan wordt herinnerd als 

je op de vereniging bent. 
7. Er staat in de kantine weinig meubilair en dit is zo neergezet, zodat er 1,5 

meter afstand tussen zit. Ga niet schuiven met stoelen en barkrukken, want 
dan is er geen 1,5 meter afstand meer. Dit geldt ook voor de barkrukken, ga 
je schuiven dan zit je bij een kruis waar je dus niet mag zitten. 

8. Om de barvrijwilligers te beschermen zijn er kuchschermen geplaatst. Het 
wijst voor zich, maar alleen bij de schermen kun je iets bestellen. 

9. Raak binnen zo min mogelijk aan. 
10.Aan de vrijwilligers die bardienst hebben, zal worden gevraagd de 

deurklinken, pinautomaat, bar en tafels regelmatig schoon te maken. 

 
 

 
 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Rondom wedstrijden 
 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 
personen ouder dan 18 jaar. 

2. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. 
3. Bij kleedkamers 1 tot en met 4 is een looproute gemaakt. De ingang is de 

normale ingang en je gaat via de nooduitgang naar buiten; ook als je even 
snel nog wat moet pakken, gebruik je deze looproute. Om deze uitgang goed 
te kunnen gebruiken vragen we de trainers om de doelen na gebruik zo neer 

te zetten, dat daar een ruim looppad vrij blijft. 
4. De kleedkamers worden door vele spelers gebruikt, wij vragen daarom aan 

ouders en andere personen dan coaches of spelers om niet in de kleedkamers 
te komen, zodat de hoeveelheid personen beperkt blijft en ook in de 
looproute het zo rustig mogelijk is. Als team wil je in een schone kleedkamer 

binnen komen, daarom vragen wij de coaches extra te controleren of de 
kleedruimte netjes is achtergelaten door het team.  

5. Ook in de kleedruimtes geldt voor personen boven de 18 jaar de 1,5 meter 
regel. Dit betekent dat je niet met z’n allen tegelijk kunt omkleden. Waar 
mogelijk kunnen de teams worden verspreid over 2 kleedruimtes. Geef dit 

tijdig aan bij het bestuur. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Houd hier rekening 
mee qua tijd.  

6. Reservespelers en teambegeleiding ouder dan 18 jaar dienen ook de 1,5 
meter regel in acht te nemen. Een ieder die niet noodzakelijk is op het veld, 
dient achter de hekken plaats te nemen. 

7. Een trainer of coach mag een speler met klachten naar huis sturen als hij/zij 
het niet verantwoord vindt dat een speler blijft. 

8. Houd buiten zoveel mogelijk rechts aan om contact te voorkomen. 
9. Voor de supporters geldt dat ook zij boven de 18 jaar 1,5 meter afstand van 

elkaar houden, zowel langs de lijn als binnen in de kantine. 

10.Er mogen maximaal 250 bezoekers tegelijk op ons complex zijn. 
11.In de tribune is de middelste rij afgezet met lint, deze middelste rij mag dus 

niet worden gebruikt. Op rij 1 en 3 laat u minimaal 2 plaatsten vrij als 
diegene naast u niet tot uw huishouden behoort.  

12.Wordt je na een bezoek aan ons complex positief getest op corona, meldt dit 

dan z.s.m. bij de voorzitter zodat deze actie kan ondernemen. 
13.Luid praten (schreeuwen) en zingen is helaas niet meer toegestaan. 

 

Bij uitwedstrijden 
 
1. Bij uitwedstrijden geldt dat als je met meerdere huishoudens in 1 auto 

plaatsneemt, het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.  

 
 

Wij vertrouwen erop dat iedereen begrip heeft voor de situatie en hier positief 
mee om gaat. Mocht er iets onduidelijk zijn of heb je een vraag dan kun je 
contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 
Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie medewerking. 


