
Corona update

Graag brengen we alle geldende richtlijnen naar aanleiding van het coronavirus onder jullie 
aandacht. Deze regels gelden voor het hele veldseizoen. Mochten er nieuwe richtlijnen volgen vanuit 
de overheid, dan zullen we die overnemen en actief met jullie communiceren.

Voor iedereen geldt:
• blijf thuis bij klachten en laat je testen. 
• gebruik je gezonde verstand en help elkaar met het houden aan de regels.

Afstand tot elkaar voor:
Spelers t/m 12 jaar:
• hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar en tot anderen, zoals trainers en ouders

Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:
• hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of ouder 
is

Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar:
• hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor (bv tijdens de wedstrijdbespreking en in de dug-out) en na (bv tijdens het douchen) 
het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is

Trainers:
• t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar
• vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 
jaar of ouder is (en hoeven geen onderlinge afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar)

Ouders en toeschouwers:
• hoeven geen afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar
• moeten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is
• geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan 
• buiten zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan

Afspraken gebruik kleedkamer / in de kleedkamer:
• door de week op trainingsdagen worden de kleedkamers niet gebruikt, alleen op zaterdag, de 
wedstrijddag. Mocht er een oefenwedstrijd zijn door de week of de midweek heeft een wedstrijd 
mag er gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. 
• qua afstand houden gelden bovenstaande regels

Afspraken in de kantine:
• qua afstand houden gelden bovenstaande regels
• in de kantine is zichtbaar hoe afstand gehouden kan worden
• op de accommodatie is zichtbaar hoe de looplijnen zijn zodat voldoende afstand gehouden kan 
worden
• de kantine is open om consumpties af te halen. Advies is om de kantine zo min mogelijk te 
gebruiken, blijf vooral buiten.  
• op zaterdag zal bij de ingang gevraagd worden om persoonsgegevens, omdat op een wedstrijddag 
veel mensen van buiten de vereniging op het terrein komen en gebruik maken van kantine en terras.



Schoonmaak:
• op maandagavond is de regulier schoonmaak en wordt het clubhuis grondig schoongemaakt
• maak door de week zo min mogelijk gebruik van kantine en toiletten
• als je op zaterdag kantinedienst hebt, graag je dienst beginnen met een schoonmaakronde door 
het clubhuis
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en blijf deze reinigen na elke trainingsactiviteit/wedstrijd
 
Richtlijnen vervoer:
• volg het advies van de overheid en draag een mondkapje als je in 1 auto reist met mensen buiten je 
huishouden (zorg dus dat je als trainer, speler en ouder altijd een mondkapje bij je hebt bij 
uitwedstrijden; alleen kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen)

Richtlijnen bij terugkeer uit een gebied met oranje reisadvies:
• volg het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan

Verzoek bij vastgestelde besmetting:
• maak het kenbaar bij het bestuur, zodat zij kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen 
gewenst zijn binnen de vereniging
• mocht er wedstrijd verzet moeten worden omdat deze niet gespeeld kan worden, neem contact op 
met Miranda Tijhof van het wedstrijdsecretariaat (mirandatijhof@gmail.com/0613735944)

Extra informatie is ook te vinden op:
• Veelgestelde vragen KNKV
• Protocol verantwoord sporten
• Noodverordening Veiligheidsregio Twente 

Mochten jullie vragen, tips of zorgen hebben, dan kun je die kenbaar maken bij bestuurslid Inge 
Boers (i.boers@boersenjansen.nl/0630417992).

Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen om er een gezond en sportief veldseizoen van 
maken!

Met sportieve groet, 

Het bestuur 

Joost, Harm, Marijke, Loes, Inge en Francien

https://www.knkv.nl/faqcorona
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://vrtwente.nl/media/351738/200810-10e-noodverordening-covid19-twente.pdf

