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Overzichten regels en afspraken 

In dit document staat een overzicht van de maatregelen zoals die bij vv Zundert gelden gedurende de 

Corona crisis. Deze zijn gebaseerd op de maatregelen zoals door de overheid afgekondigd. Deze 

maatregelen zijn door NOC/NSF en de KNVB vertaalt in protocollen waar bij het opstellen van dit 

overzicht gebruik van gemaakt is. 

 

Let op! 

De in dit document beschreven maatregelen gelden op het moment van publiceren. Aan de hand van 

de ontwikkeling van het Coronavirus kunnen de maatregelen door de overheid aangepast worden. Kom 

dus regelmatig kijken om te checken of er wat veranderd is.  

 

Publicatiedatum: 8-10-2020  
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Algemene basisregels 

VV Zundert wil iedereen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen een zo normaal mogelijke 

sportbeleving bieden. Dat is niet makkelijke en vraagt veel van zowel vrijwilligers als leden, daarom 

verwachten we dat eenieder die Sportpark De Wildert bezoekt de onderstaande maatregelen in acht 

neemt. 

 

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid: 
• Voor alles geldt → Gebruik u gezond verstand, dit staat voorop! 

• Heeft u klachten → blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Ben je 18 jaar en ouder? → Houdt 1,5 meter afstand van anderen. 

• Was vaak uw handen.  

• Vermijd drukte en schud geen handen. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

Basisregels tijdens een bezoek aan sportpark De Wildert 
• Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven. 

• Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst 

van uw kind(eren).  

• De teambegeleider is verantwoordelijk voor de spelers binnen de grenzen van het sportpark. 

Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders/leden. 

• Op wedstrijddagen zijn er vrijwilligers actief om u een zo goed mogelijke sportbeleving willen 

bieden. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden. 

• Bij calamiteiten zal de communicatie in eerste instantie via de teambegeleider lopen. Zorg dus 

dat u uw contactgegevens deelt met uw teambegeleider en/of de teambegeleider van uw 

kinderen. 

 

Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten 

op sportpark De Wildert. Opdat we met elkaar weer veel plezier en vreugde mogen beleven tijdens het 

beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek 

elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd. 
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Nieuwe maatregelen n.a.v. persconferentie van 29 september 
In de persconferentie van 29 september zijn door de overheid de maatregelen om het Corona virus in 

te perken verzwaard. Dit houdt het volgende in  

 

• De kantine is gesloten. 

• Geen toeschouwers bij trainingen en wedstrijden. 

o Ouders die kinderen (t/m O19) naar uitwedstrijden brengen vallen onder begeleiding 

van het team en mogen tijdens de wedstrijd blijven. 

• Verlaat het sportpark zo snel mogelijk na je training of wedstrijd. 

• Verzorging van blessures door onze verzorgers kan alleen plaatsvinden op afspraak en met 

registratie van contactgegevens. 

 

De protocollen op de volgende pagina’s zijn aangepast aan de laatste maatregelen zoals afgekondigd 

op de persconferentie van 29 september.  
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Afspraken tijdens trainingen 

Naast de algemene basisregels van vv Zundert gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die 

op sportpark De Wildert gegeven worden. VV Zundert verwacht dat de onderstaande maatregelen 

worden nagestreefd door alle gebruikers: 

Afstandsbeperking:  
• Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking. 

• Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: tijdens 

de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking NIET! 

• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders. 

• Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en 

begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties. 

Omkleden en douchen 
• De kleedkamers zijn gesloten, er dient thuis omgekleed en gedouchte te worden. 

Aankomst en vertrek: 
• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark. 

• Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training. 

• Bij aankomst en vertrek wordt iedereen verzocht zich aan de looproute te houden. 

Materiaalgebruik: 
• Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer 

materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het te worden schoongemaakt met 

water en zeep na afloop van de training. 

• Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling partijvormen 

te spelen. 

• Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.  

• Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig 

schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal 

(zoals eigenlijk altijd) zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.  

• Te allen tijde mogen enkel de trainers het ballenhok betreden, hierbij houden we 1,5 meter 

afstand. 

• Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te 

nemen. Deze is eenmalig beschikbaar gesteld door vv Zundert, indien deze kwijt of kapot is 

dient de speler zelf voor vervanging te zorgen. 

Specificaties voor toeschouwers: 
• Er zijn GEEN toeschouwers toegestaan bij trainingen. 
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Afspraken tijdens wedstrijden 

Naast de algemene basisregels van vv Zundert gelden er ook specifieke regels tijdens de 

voetbalwedstrijden die op sportpark De Wildert gespeeld worden. VV Zundert verwacht dat de 

onderstaande maatregelen worden nagestreefd door alle gebruikers: 

 

Aankomst en vertrek: 
• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark. 

• Zorg dat je als trainer/teambegeleider weet wie er aan- en afwezig zijn per wedstrijd. 

• Bij aankomst en vertrek wordt iedereen verzocht zich aan de looproutes te houden. 

• Tijdens vervoer naar uitwedstrijden is het advies om een mondkapje te dragen wanneer je met 

personen van buiten je eigen huishouden in de auto zit. De leiders dienen met de spelers af te 

stemmen hoe het vervoer naar uitwedstrijden plaats gaat vinden. 

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust: 
• Voorafgaand aan en na afloop van de wedstrijd worden er geen handen geschud. 

• Wedstrijdbespreking van vv Zundert teams kan gehouden worden in de grote tent. 

• Jeugdteams tot O12 kunnen omkleden in wedstrijdtenue op het sportpark. Hierbij komen alleen 
de leiders in de kleedkamers, ouders hebben geen toegang. Douchen dienen ze thuis te doen.  

• Jeugdteams O13-O19 kunnen op het sportpark omkleden en douchen.  

• Senioren teams kunnen op het sportpark douchen en omkleden. Er is één kleedkamer per team 
dus dit dient wel in groepen te gebeuren.  

• Jeugdteams kunnen in de rust in de kleedkamers ranja drinken. 

• Leiders dienen 1,5 m. afstand te houden tot de spelers!  

• Seniorenteams kunnen in de rust thee drinken op het veld/onder de tenten. Alleen als er twee 
kleedkamers per team zijn kan het ook in de kleedkamer.  

• De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld. 

• Teams betreden en verlaten gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de 

wedstrijd. 

• De toss gebeurd op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud. 

• De teams dienen de kleedkamer netjes en schoongemaakt achter te laten voor het volgende 
team.  

Tijdens de wedstrijd: 
• Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 

contact met de speler. 

• Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van 

een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding. 

• In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die 

niet in de dug-out passen dienen buiten de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 

meter afstand. 

• Laat alleen wisselspelers en trainers/teambegeleiders in de dug-out plaatsnemen.  

Specificaties voor ouders/toeschouwers: 
• Er zijn GEEN toeschouwers toegestaan bij wedstrijden.  

Enkel ouders die bij uitwedstrijden het vervoer verzorgen mogen de wedstrijd blijven kijken. 

• Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen 

van hun begeleiding opvolgen. 
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Maatregelen kantine 

De kantine is gesloten voor horecagebruik. Enkel noodzakelijke vergaderingen/bijeenkomsten kunnen 

nog plaatsvinden in de kantine. 

Algemeen 
• Houd ten alle tijden 1,5 m. afstand op de accommodatie en in de kantine. 

• Op de accommodatie en in de kantine zijn looppaden aangegeven, volg deze en loop niet tegen 

de richting in. 

• Gebruik de in- en uitgang alleen voor het aangegeven doel. 

• Desinfecteer je handen en registreer je bezoek bij het betreden van het terras/de kantine. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van vv Zundert op.  

Zitplaatsen 
• Neem plaats op een van de zitplaatsen.  

• De tafels en stoelen staan opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Verplaats de tafels 

en stoelen dus niet. 

Toiletten 
• De toiletten zijn beschikbaar, met uitzondering van de afgeplakte toiletten. 

• Desinfecteer na toiletbezoek uw handen, er staat desinfectiemiddel bij de deur van de toiletten. 

 

 


