
 CORONAPROTOCOL (per 29 september 2020) 

Basisspelregels 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Blijf bij klachten thuis en laat u testen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen bij 18 jaar of ouder. 

• Was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog. 

• 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 

• Mocht u terug gekomen zijn vanuit een vakantieland met code Oranje dan vragen wij u 
eerst twee weken in quarantaine te gaan voordat u het sportpark betreedt. 

 Regels op Sportpark VV Blauwhuis 

Alleen de volgende personen mogen zich begeven op het Sportpark: 

• Spelers 
• Teambegeleiding (leider/trainer/verzorger/vlagger) 

• Noodzakelijke functies voor onderhoud & wedstrijdsecretariaat 

• Chauffeurs van bezoekende verenigingen voor jeugd t/m 17 jaar 
 
U dient de aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders te volgen. 

Regels met betrekking tot de kantine 

• De kantine zal in ieder geval de komende drie weken gesloten zijn (vanaf 29 september). 

Regels voor wedstrijden 

• Er mogen geen ouders/verzorgers/publiek bij zowel thuis- als uitwedstrijden aanwezig 
zijn. 

• Bij uitwedstrijden mogen alleen de benodigde chauffeurs voor teams t/m 17 jaar 
aanwezig zijn. 

• Voor alle teams vanaf JO19 geldt dat er geen ruimte beschikbaar is om een 
wedstrijdbespreking te houden in de bestuurskamer. Dit geldt ook voor de kleedkamers. 
De wedstrijdbespreking kan dus niet binnen gehouden worden. 

• Na de wedstrijd meteen douchen en verkleden. Houd ook bij het douchen rekening met 
de 1,5 meter. Uiterlijk een half uur na de wedstrijd dient de kleedkamer leeg en schoon te 
zijn. De leiding is verantwoordelijk voor het schoon opleveren kleedkamers. De senioren 
teams mogen de kleedkamer niet betreden als hier nog spelers van de vorige wedstrijd of 
schoonmakers verblijven. 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out. 

• Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. 

• Bij uitwedstrijden: check als leiders de specifieke Corona richtlijnen van de betreffende 
vereniging om de spelers tijdig te kunnen informeren. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. 

Bestuur VV Blauwhuis 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

