
 

Corona Protocol Sportclub Rekken 18 jaar en ouder. 

Beste leiders, trainers, tegenstanders en toeschouwers, 

Onderstaande richtlijnen willen we hanteren tijdens de trainingen/wedstrijden van Sportclub 

Rekken. 

Voor een ieder zijn zowel bij trainingen als bij wedstrijden de 'normale' richtlijnen van 

kracht: namelijk; 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

• Na bezoek “Oranje” risico gebied 10 dagen NIET naar het sportpark komen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Hoesten/niezen in je elle boog. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetbal of bezoek aan het sportpark 

klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt 

voor iedereen 

• Handen wassen doen we thuis en bij binnenkomst op het sportpark. 

• Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. 

• Houdt rekening met elkaar met name op mogelijk drukkere plekken op het sportpark 

en vermijd drukte. 

  

WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

- Wedstrijden zijn “openbaar” met inachtneming van 1,5 meter afstand houden door het 

publiek. Het totaal aantal kijkers, zonder registratie, is 250.  

- Iedereen is, kijkende naar het maximum aantal, van harte welkom maar een ieder is 

en blijft zijn eigen BOA en mag een ander aanspreken op “foutief “ gedrag. 

- Scheidsrechters nemen alleen plaats in scheidsrechters kleedkamer.  

- Na de wedstrijd gelden de spelers als toeschouwers. Dus let op na het fluitsignaal 

ook 1,5 meter afstand. 

- Wedstrijddagen; omkleden in kleedkamer met inachtneming van 1,5 meter, max. 7 

senioren spelers / leiders / trainers tegelijk in de kleedkamer. Elk team krijgt 2 

kleedkamers toegewezen. 

- Bij het schoonmaken van de kleedkamer hoort ook het ontsmetten van deurklinken 

etc. hiervoor liggen desinfectie doekjes in de kleedkamers. 

- Denk bij het douchen ook aan de 1,5 meter afstand onderling. Thuis douchen mag 

uiteraard ook. 

- Bespreking is buiten, niet in de kleedkamer/bestuurskamer. 

- Jeugdteams volgen het Jeugd Protocol zoals al bekend en gecommuniceerd is. 

- In de rust blijven de senioren op het veld en gaan we niet de kleedkamer in. 



 

- Staf en wissels houden 1,5 meter afstand. Het vieren van een 

goal doen we 'op afstand'. Dus niet elkaar om de nek vliegen. Een bescheiden 

boks/vuistje mag. 

- Niet spugen op het veld. 

- Pak de bal zo min mogelijk met de handen vast, tenzij je keepershandschoenen 

aanhebt. 

- Probeer de bal zo min mogelijk te koppen. 

- Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken. 

 

SPECIFIEK VOOR KANTINE EN TERRAS SPORTCLUB REKKEN 

- Handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst van de kantine. 

- Voldoende afstand bewaren op het terras.  

- De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden. 

- Denk aan de 1,5 meter staand dan wel zittend binnen. In de kantine gaan wij voor 

maximaal 45 personen zitplekken creëren.  

- Toilet gebruik; men kan en mag, indien echt nodig, gebruik maken van de toiletten in 

de kantine. Let op maximaal 1 persoon in de toilet ruimte. 

- Zorg er zoveel mogelijk voor dat één persoon per tafel de bestellingen doet. 

- Een teamtafel is mogelijk mits 1,5 meter afstand wordt aangehouden; 

- Aan de bar mag men niet zitten. Op deze manier kan er beter afstand worden 

gehouden tot barmedewerkers en bezoekers die iets willen bestellen.  

- We stimuleren iedereen om alleen met pin of contactloos te betalen. 

   

VERVOER TEAMS 

- Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in een 

vervoersmiddel of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Dit is een 

advies van de KVNB. Sportclub Rekken hanteert het standpunt dat iedereen dit voor 

zichzelf mag bepalen. 

  

  

Tot slot namens het gehele hoofdbestuur  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 
 


