
   

  

PROTOCOL VOOR TEAMS < 18 JAAR: 
 
Beste OV’ers, 
Fijn dat we jullie (weer) mogen ontvangen op ons sportpark. Olde Veste heeft de veiligheid hoog 
in het vaandel staan en is daarom zorgvuldig op het naleven van de coronamaatregelen die zijn 
opgelegd door de overheid en de KNVB. Hieronder vind je informatie over de regels en werkwijzen op 
ons sportpark. We verzoeken jullie, maar ook vooral de leiders, trainers én ouders met klem om deze na te 
leven en ons te helpen op een verantwoorde manier te kunnen blijven sporten. Neem allemaal je eigen 
verantwoordelijkheid hierin!  
 
§ Bij thuisduels krijg je de beschikking over 1 eigen kleedkamer per team. Teambesprekingen dienen buiten 

plaats te vinden. Te allen tijde dienen de meerderjarigen zowel binnen en buiten 1,5 meter afstand te 
houden. De kantine is geopend, houd je ook daar aan de coronamaatregelen en aanwijzingen. Op diverse 
plaatsen staat desinfecterende gel; was ook regelmatig je handen. 

§ Ga je naar een uitwedstrijd? Reis dan zoveel mogelijk alleen met leden van hetzelfde huishouden. Kan dat 
niet en zit je met mensen van buiten je huishouden in een voertuig? Dan is ons advies om, net als in het 
openbaar vervoer, een mondkapje te dragen als je 13 jaar of ouder bent. 

 
Belangrijk voor spelers 
§ Gebruik je gezond verstand! 
§ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een 

nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis;  
§ Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
§ Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt 

zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel; 
§ Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast; 
§ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
§ In de dug-out dienen alle meerderjarigen 1,5 meter afstand te houden; dit betekent dat in de regel er 

minder plaats is in de dug out. Er worden stoelen naast de dug outs gezet. Mocht daar geen plaats meer 
zijn, zoek dan een andere plek om de wedstrijd te kijken. Sta je buiten het veld? Houd daar dan ook 1,5 
meter afstand; 

§ Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en 
bestuursleden. 

 
Belangrijk voor trainers 
§ Houd 1,5 meter afstand, ook in de dug-out en van publiek (bijvoorbeeld tijdens warming-up); 
§ Overleg ter plekke met de organisatie of de trainer/leider van de tegenstander waar de warming-up 

kan plaatsvinden. Hierbij dienen de spelers minimaal 1,5 meter afstand te houden tot zowel het speelveld, 
de assistent-scheidsrechter als eventuele toeschouwers; 

§ De trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en desinfecteren van de kleedkamers na 
afloop van gebruik. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar. Mocht dat niet zo zijn, vraag deze dan op in de 
kantine of kleedkamers; 

§ Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bovenstaande maatregelen, ook door de 
aanwezige toeschouwers/ouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor ieder team en de bezoekers van de 
desbetreffende wedstrijd. 

 
Belangrijk voor ouders 
§ Ouders, help de trainers & leiders, maar help ook ons!  
§ Olde Veste is verplicht, tbv een eventueel GGD onderzoek, de namen & telefoonnummers van alle 

bezoekers aan de kantine te registreren. De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard. 
§ Houd, als u langs de lijn staat te kijken, ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Er is ruimte genoeg! 


