
 

 

Corona-protocol seizoen 2020-2021  

We staan aan het begin van een nieuw seizoen en hoewel we net als jullie enorm uitkijken naar de 

herstart van de competitie, willen we benadrukken dat nauwkeurig omgaan met de 

coronamaatregelen ook tijdens het nieuwe seizoen van groot belang blijft. Medewerking van ieder 

lid is nodig. We willen hierbij daarom nogmaals onder de aandacht brengen wat van ieder lid te allen 

tijde wordt verwacht: 

Algemeen: 

- Voor alle leden van de club geldt: heb je klachten als neusverkoudheid, keelpijn, koorts, 

hoesten, benauwdheid, smaak- en/of reukverlies en andere griepverschijnselen? Blijf thuis, 

meld je af bij de trainer/coach en laat je testen!  

- Wanneer iemand in je huishouden zich laat testen, blijf thuis totdat de uitslag bekend is.  

- Was regelmatig je handen met water en zeep. Ontsmet bij het opgaan en afgaan van het veld 

je handen. 

- Nies en hoest in je elleboog en schud geen handen van medespelers en tegenstanders. 

- Kan er geen 1,5 meter afstand worden gehouden van elkaar? Neem dan je 

verantwoordelijkheid en maak gebruik van een mondkapje. 

- We hebben een erg mooi nieuw sportpark nu. Laten we daar met zijn allen van genieten en 

via de officiële nieuwe toegangswegen naar het veld toegaan. Dit betekent dat er gebruik 

gemaakt kan worden van de verschillende toegangswegen, waardoor er niemand meer via 

de tijdelijke ambulance-toegangsweg hoeft te komen.  

De Mix: 

- Betreed De Mix alleen voor het toiletbezoek en het bestellen en afhalen van een consumptie. 

Volg hierbij de aangegeven looprichting die aangegeven staat met pijlen. Houd hierbij 

rekening met éénrichtingsverkeer!  

- Er mogen maximaal 4 personen, naast de 2 personen achter de bar, in De Mix zijn. Staan er al 

4 personen in De Mix? Blijf dan even buiten wachten tot er iemand uitkomt.  

- Registreer je bij binnenkomst in De Mix via het registratieformulier die bij de ingang ligt. 

Wanneer je geen speler van een spelend team bent die dag?  

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst van De Mix.  

- Houd op het terras ook 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en 

ouder. 

- Bidons vullen kan aan de achterkant van De Mix. Hier is een tijdelijke kraan waar de bidons 

gevuld kunnen worden door alle teams. 

- Er wordt nog gewerkt aan een nieuw bardienst rooster. Hierbij zullen er vooral mensen uit 

één huishouden samen worden ingepland 

-    Er zijn mondkapjes aanwezig voor de bardienst wanneer dit gewenst is. Dit is naar eigen wens. 



 

 

Kleedkamers: 

- Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar het veld toe. Er mag weer gebruik gemaakt worden 

van de kleedkamers en douches, maar dit is beperkt.  

- Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt: houd een maximum van 6 personen in de 

kleedkamer aan. Voor de douches geldt een maximum van 2 personen tegelijkertijd. Voor 

spelers tot 18 jaar gelden deze maxima niet.  

Tent: 

- Er wordt een tent op het terras geplaatst, deze is uitsluitend bedoeld voor spelers, t.b.v. 

plaatsen van tassen, aantrekken van sportschoenen e.d. op de tent staat vermeld hoeveel 

personen er maximaal aanwezig mogen zijn.  

Training: 

- Ontsmet bij het opgaan en afgaan van het veld je handen.  

- Ontsmet na afloop van je training de materialen (zoals ballen) met de desinfectie-spray.  

- Zorg dat bij het opruimen van de materialen in het materialenhok de 1,5 meter afstand 

wordt gehouden van elkaar.  

Competitiedagen: 

- Voor coaches en/of aanvoerders: zorg dat het digitale wedstrijdformulier volledig is ingevuld 

met alle spelers en staf die aanwezig is bij de wedstrijd. Dit in verband met eventueel 

contactonderzoek bij een corona-melding. 

- Voor teams met spelers van 18 jaar en ouder: houd de voorbespreking en de bespreking in 

de rust in de buitenlucht, waarbij er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden.  

- Houd bij het opgaan en afgaan van het veld rekening met elkaar. Wacht even op elkaar zodat 

je elkaar niet hoeft te passeren binnen de 1,5 meter bij het hek. Uit oogpunt van respect en 

sportiviteit starten en eindigen wedstijden normaal gesproken met handen schudden van de 

tegenstanders. De coaches spreken voor aanvang met het team en de tegenstander af hoe ze 

elkaar gedag zeggen op deze momenten, nu handen schudden niet kan.   

- Toeschouwers zijn toegestaan en welkom, zolang deze onderling 1,5 meter afstand houden.  

- Neem als toeschouwer een paraplu mee er is geen plek om te schuilen.   

- Wil je zitten als toeschouwer neem een stoel mee.   

- Toeschouwers zijn alleen buiten de hekken toegestaan. Het veld betreden wordt alleen 

gedaan door spelers en staf van de team die op dat moment op het veld moeten zijn.  

- Spelers die wissel zitten kunnen zitten op de banken bij het veld. Bij spelers ouder dan 18 

jaar, houd ook weer rekening met de 1,5 meter afstand onderling. Dit betekent dus dat er 

maximaal 2 spelers per bank kunnen zitten.  

- De coach is verantwoordelijk voor het ontsmetten van de ballen voorafgaand aan de 

wedstrijd.  



 

 

- Spelers die hun wedstrijd al hebben gespeeld zijn daarna ook toeschouwers en zullen dus 

ook buiten de hekken moeten blijven met 1,5 meter afstand onderling.  

- Er is een corona-coördinator aanwezig bij elke thuiswedstrijd. Deze is te herkennen aan het 

oranje hesje. Hier kan je terecht met eventuele vragen. De corona-coördinator zal toezien op 

het naleven van de regels in dit protocol en eventueel mensen helpen herinneren aan 

bepaalde regels.  

- Bidons vullen kan aan de achterkant van De Mix. Hier is een tijdelijke kraan waar de bidons 

gevuld kunnen worden door alle teams. 

Gastploegen: 

-    Onze tegenstanders zullen vooraf worden geïnformeerd over het geldende corona protocol bij 

onze vereniging dit zal worden gedaan door Aaltje Kinderman secretaris binnen het bestuur. 

-    Tevens zal aan de gastploegen worden gevraagd om vooraf een registratielijst te sturen van 

spelers, coaches en chauffeurs, toeschouwers zijn welkom mits zij zich registreren, bij voorkeur voor 

aankomst, of anders bij gebruik van kantine, terras of toiletten.  

Uitwedstrijden: 

NB1. Bij uitwedstrijden voor spelers boven de 13 jaar wordt geadviseerd om een maximum van 4 

personen per auto aan te houden. Hier moet dus rekening mee worden gehouden met het maken 

van een vervoerschema. Ook zal er, voor de veiligheid van de chauffeur en de spelers, gebruik 

gemaakt moeten worden van een mondkapje wanneer er mensen uit verschillende huishoudens in 

één auto zitten. Neem hier zelf je verantwoordelijkheid in! Voor de ouders/verzorgers die rijden naar 

uitwedstrijden is het ook goed om rekening te houden met eventuele registratieplicht bij de uitclubs.   

NB2. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar en anderen te houden. Kinderen 

tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar maar wel van mensen boven de 18 te houden. 

Mensen boven 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar. 

Houd je bij uitwedstrijden aan de regels die de club daar stelt. 

Voor vragen en/of opmerkingen kan er tijdens competitiedagen de corona-coördinator worden 

aangesproken of kan er een mail gestuurd worden naar bestuur@dwa-argo.nl 

Laten we er met zijn allen een mooi seizoen van maken!  Sportieve groet, Bestuur DWA/Argo 

Zie hieronder de looprichting in De Mix: 



 

 

 


