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We mogen weer voetballen! Om het voetballen bij V.V. Schalkwijk weer op een zo veilig 
mogelijke manier mogelijk te maken gezien de maatregelen rondom het coronavirus, is 
onderstaande protocol opgesteld. Ieder die zich op het sportpark van V.V. Schalkwijk 
bevindt, of namens V.V. Schalkwijk bij een andere vereniging op bezoek gaat, dient zich aan 
de geldende coronaprotocollen te houden.  

Ook bezoekende elftallen vragen wij onderstaande afspraken te respecteren. Bij het 
bezoeken van onze vereniging, dient maximaal 1 leider zich te melden in de bestuurskamer 
via de hoofdingang. Daar ontvangt u verdere instructies over kleedkamer en het veld. 

1. Algemene regels en afspraken  
2. Regels en afspraken op en rondom het sportpark 
3. Regels en afspraken over het gebruik van de kleedkamers 
4. Regels en afspraken op het terras en in de kantine 
5. Regels en afspraken op bezoek bij andere verenigingen 
6. Slotwoord  

Houdt daarnaast de site: https://nocnsf.nl/sportprotocol in de gaten. Hierop staan meer tips 
over het verantwoord sporten in tijden van corona. 

1. Algemene regels en afspraken  

a. Gebruik je gezonde verstand en volg altijd de richtlijnen, adviezen, afspraken 
en regels van de overheid, V.V. Schalkwijk en andere verenigingen op.  

b. Blijf thuis bij klachten en laat je testen;  
c. Als je, om wat voor reden dan ook, dringend wordt geadviseerd om in 

quarantaine te gaan ben je helaas ook die periode niet welkom op de 
voetbalclub; 

d. Houd 1,5 meter afstand van anderen;  
e. Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog; 
f. Indien er bij een van de leden of bezoekers van het sportpark corona wordt 

geconstateerd, zullen we in overleg met de GGD maatregelen nemen om 
verspreiding van het virus bij V.V. Schalkwijk tegen te houden.  

2. Regels en afspraken op en rondom het sportpark 

a. Houdt altijd 1,5 meter afstand van andere mensen van 18 jaar en ouder, tenzij 
je deelneemt aan een wedstrijd of training;  

b. De 1,5 meter afstand voor personen van 18 jaar en ouder geldt dus ook in de 
dug-out, langs het veld, op de tribune, in de kleedkamer en de kantine.  

c. Er zijn geen looproutes aangebracht. Wij achten dat er voldoende ruimte is 
om elkaar op het sportpark te passeren. Desgewenst kan je gebruik maken 
van de extra ingangen/uitgangen langs het hoofdveld of achter bij het 
trainingsveld; 

d. Wees terughoudend met het aantrekken van publiek; 
e. Er geldt een maximum bezoekersaantal van 250 personen. De verwachting is 

dat we hier niet aan gaan komen; 
f. Vermijdt drukke plekken en ophopingen en zorg voor een goede spreiding. 

Het sportpark inclusief parkeerterreinen is groot genoeg om de mensen te 
spreiden. Het is dus niet toegestaan om allen voor kleedkamer 3 en 4 te 
verzamelen.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol


3. Regels en afspraken over het gebruik van de kleedkamers 
a. Personen van 18 jaar en ouder dienen in de kleedkamer 1,5 meter afstand te 

bewaren; 
b. Wees op trainingsavonden terughoudend met het gebruik van de kleedkamer. 

Bij voorkeur thuis omkleden en douchen; 
c. Wees terughoudend op de tijd die doorgebracht wordt in de kleedkamer. Snel 

omkleden is gewenst.  
d. Op wedstrijddagen op zaterdag is er voor elk team (thuis en uit) een 

kleedkamer beschikbaar en douchen is toegestaan. Tot en met 18 jaar geldt 
er geen maximum aan aantal personen in de kleedkamer. Wel zijn de 
douchejes afgeplakt om daar de 1,5 meter te waarborgen. De douche 
capaciteit is dus wel beperkt tot 2 a 3 tegelijk, afhankelijk van de kleedkamer.  

e. Op de binnenkant van de kleedkamer staat aangegeven hoeveel personen er 
maximaal in de kleedkamer mogen van 18 jaar en ouder, om de 1,5 meter te 
handhaven. Voor senioren geldt dit ook als een maximum aantal personen die 
tegelijk in de kleedkamer kunnen.  

f. Op zondag is er voor senioren 1 kleedkamer per elftal beschikbaar, zowel 
voor uit- als thuisteams. Er geldt een maximum aantal personen per 
kleedkamer om de 1,5 meter te waarborgen. In de praktijk zal een elftal dus in 
minimaal 2 groepen moeten omkleden.  
 

4. Regels en afspraken in de kantine en op het terras 

In de kantine hanteren wij de coronaprotocollen vanuit Horeca Nederland. Dit komt er op 
neer dat: 

a. Er wordt 1,5 meter gehanteerd in de kantine en op het terras voor iedereen van 18 
jaar en ouder; 

b. Er is een looproute aangebracht die gevolgd moet worden;  
c. De ingang van de kantine is via het balkon, de uitgang is via de hoofdingang;  
d. De wc’s en bestuurskamer zijn wel toegankelijk via de hoofdingang; 
e. Zitten op een stoel, of biertafel is verplicht. Hangen of staan in de kantine, aan de bar 

of op het terras is niet toegestaan, tenzij u wacht op uw bestelling;  
f. Indien er geen stoelen meer beschikbaar zijn, kunt u helaas niet meer plaats nemen 

in de kantine; 
g. In de kantine is consumptie verplicht; 
h. Het is niet toegestaan om met tafels of stoelen te schuiven;  
i. Op de bar ligt een registratielijst. Iedereen van 18 jaar of ouder, die in de kantine of 

op het terras verblijft dient zich te registreren. Deze gegevens worden maximaal 14 
dagen bewaard ten behoeve van het eventuele bron en contactonderzoek van de 
GGD.  

j. Betaal bij voorkeur contactloos via pin.  
k. In verband met de beperkte capaciteit zijn de tafels en stoelen in de kantine op 

zondag gereserveerd voor leden van V.V. Schalkwijk. 

5. Regels en afspraken bezoeken van andere verenigingen 

a. Informeer via de leider naar de geldende coronaprotocollen van de vereniging, 
deze zijn vaak te vinden op de website, of u kunt hiernaar vragen via de mail 
of op de wedstrijddag.   

b. Respecteer altijd de protocollen en regels bij andere verenigingen, en gebruik 
zelf ook altijd het gezonde verstand! 



c. Indien u met meerdere personen in een auto zit die niet tot uw huishouden 
behoren, is het dringende advies een mondkapje te dragen.  

 

 

6. Slotwoord 

Laten we met elkaar er voor zorgen dat we weer veilig met zijn allen kunnen voetballen. 

Houdt rekening met elkaar en respecteer de geldende regels, zodat we ervoor zorgen dat de 

kans zo klein mogelijk is dat er een corona brandhaard ontstaat bij V.V. Schalkwijk of andere 

voetbalverenigingen. Het niet naleven van de regels, kan verstrekkende gevolgen hebben 

voor ieders gezondheid en voor de club.  


