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Coronaprotocol Verantwoord Sporten bij V.V. Cabauw 

Aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen heeft de Nederlandse overheid - samen met het 

RIVM - besloten de maatregelen omtrent het coronavirus vanaf 1 juli 2020 te versoepelen. Vanaf 

deze datum is met elkaar een volgende stap vooruit gezet in de aanpak en strijd tegen het 

coronavirus. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte 

met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen én buiten. Deze blijven nodig, want het 

coronavirus is zeker nog niet verdwenen!  

In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, die al voor het de zomer plaatsvonden, ook 

weer wedstrijden mogen worden gespeeld. Bovendien zijn er ook toeschouwers toegestaan op het 

sportpark bij trainingen en wedstrijden. En ten slotte mogen de kantine en het 

kleedkamergebouwenweer volledig gebruikt worden. In dit protocol wordt er richting gegeven aan 

het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die het komende seizoen 

gebruik gaan maken van ons sportpark.  

Het protocol is opgesteld in het kader van de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het 

RIVM en het NOC*NSF en dient ervoor dat alle activiteiten op ons sportpark goed verlopen conform 

de genoemde richtlijnen.  

Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die V.V. Cabauw heeft 

opgesteld. Iedere bezoeker aan ons sportcomplex dient deze algemene basisregels na te leven.  

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden. Mochten er nieuwe 

maatregelen vanuit de Rijksoverheid, het RIVM of het NOC*NSF worden gecommuniceerd, dan zal 

dit document direct worden aangepast. Iedere aanpassing wordt via de website van V.V. Cabauw 

gecommuniceerd.  

Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier toewensen in het nieuwe voetbalseizoen en 

hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.  

Bestuur V.V. Cabauw  
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Algemene basisregels 

Geldend voor alle personen die het sportpark Cabauw betreden!  

V.V. Cabauw verwacht dat de onderstaande maatregelen worden nageleefd:  

Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan het sportpark van V.V. Cabauw: 

• Voor alles geldt: gebruik u gezond verstand, dit staat voorop!  

• Hebt 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.  

• Was vaak uw handen met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark  

• Vermijd drukte en schud geen handen!  

• Nies en hoest in je de binnenkant van je elleboog.  

• 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.   

• Op wedstrijddagen is degene die bestuurskamerdienst heeft het aanspreekpunt voor wat 

betreft de corona maatregelen 

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

bijeenkomsten op het sportpark Cabauw . En wijs elkaar op het naleven van alle gestelde 

maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.  
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Het gedrag tijdens wedstrijden 

Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!  

Naast de algemene basisregels van V.V. Cabauw gelden er ook specifieke regels tijdens de 

voetbalwedstrijden die op het sportpark Cabauw worden gespeeld. Ook alle bezoekende clubs 

dienen voorafgaand aan het bezoek aan V.V. Cabauw dit protocol doorgenomen te hebben. V.V. 

Cabauw verwacht dat de onderstaande maatregelen door alle gebruikers worden getroffen en 

nagestreefd:  

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 bij een wedstrijd.  

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:  

• Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.  

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

• Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.  

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

• Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.  

• Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.  

• De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. In de kleedkamer geldt voor personen 

van 18 jaar en ouder een afstandsbeperking van 1,5 meter.  

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.  

• 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 naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 

meter afstand.  

• Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan 

één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.  

• Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet 

tot de wedstrijdselectie te laten behoren.  

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

te nemen.  
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Specificaties voor toeschouwers:  

• Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de training en moedig 

uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.  

• Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te 

bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de 

wedstrijd komen kijken.  

• Op de tribune beperkt plaatsen beschikbaar om 1,5 meter afstand te garanderen. 

• Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouwenkomen. De kleedkamers zijn alleen 

toegankelijk voor spelers en begeleiders. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de bestuursleden van V.V. Cabauw op.  

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

aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.  
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Het gedrag in de kantine en bestuurskamer 

Geldend voor alle leden van V.V. Cabauw, alsmede alle bezoekers aan het sportpark Cabauw  

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van 

het kantinegebouw van V.V. Cabauw. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. V.V. 

Cabauw verwacht dat de onderstaande maatregelen door de gebruikers worden getroffen en 

nagestreefd:  

Looprichting:  

• Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine van 

V.V. Cabauw.  

• Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn 

zichtbaar op de muur en vloer van het kantinegebouw.  

• Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren 

met gel middels het apparaat bij de ingang.  

Zitplekken:  

• Voor de horeca is het noodzakelijk dat bezoekers zich registreren om het bron- en 

contactonderzoek bij een eventuele besmetting makkelijker te maken. Dit betekent dat 

bezoekers - bij het betreden van de kantine of het terras – zich dienen te registreren. Bij de 

ingang vindt u hiervoor een speciaal formulier.  

• V.V. Cabauw heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de 

Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de 

aangegeven plaatsen. 

• Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te 

gaan zitten op de aangegeven plekken.  

• Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand.  

• Wanneer u zich niet houdt aan de vaste zitplaatsen, dan bestaat de kans dat u uit de kantine 

wordt gezet .  

• Het bestellen en afhalen van drinken en eten is alleen mogelijk bij de aangegeven plaatsen 

op de vloer bij de bar en de keuken.  Eén persoon per tafel/team doet de bestelling aan de 

bar.  

• Wij vragen u bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN.  

• Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand, 

mocht er gewacht moeten worden in de rij.  

Gebruik toiletten:  

• Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.  

• Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor 

aanwezige middel (in de hal van het clubgebouw).  

• Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.  

• Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld zijn door V.V. Cabauw.  
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Gebruik bestuurskamer:  

• In de bestuurskamer is toegang voor 1 begeleider per team om zich (verplicht) te melden 

voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.  

• In de bestuurskamer kunt u zich melden voor informatie omtrent kleedkamerindeling, 

veldindeling en andere vragen.  

• In de bestuurskamer is plek voor degene die bestuurskamerdienst heeft, de consul  en de 

scheidsrechters. Andere personen worden niet in de bestuurskamer gewenst.  

• In de bestuurskamer geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de 

aangewezen zitplaatsen en aangegeven looproute. 
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Het gedrag in het kleedkamergebouwen 

Geldend voor alle spelers en begeleiders van V.V. Cabauw en bezoekende verenigingen!  

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van het 

kleedkamergebouwen van V.V. Cabauw. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het 

bezoek aan V.V. Cabauw dit protocol doorgenomen te hebben. V.V. Cabauw verwacht dat de 

onderstaande maatregelen door de gebruikers worden getroffen en nagestreefd:  

Algemeen:  

• Betreed en verlaat het kleedkamergebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.  

• Jeugdteams hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Alleen de 

begeleiding dient hier rekening mee te houden mochten ze zich in de kleedkamer bevinden.  

• Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer.  

• Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere 

trainers houden 1,5 meter afstand.  

• Spelers wordt verzocht om privé-eigendommen mee te nemen naar het veld om meer teams 

kwijt te kunnen in één kleedkamer. 

Gebruik toiletten:  

• Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.  

• Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen wast. 

Gebruik douches:  

• Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van 

de training of wedstrijd.  

• Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens 

gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.  

• Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem schoon op te leveren. Dit wordt na 

afloop zorgvuldig gecontroleerd door de leider van het team. Eventueel aangebrachte schade 

in de kleedkamer zal op het desbetreffende team worden verhaald. 
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FAQ 

Is het toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens in één vervoermiddel  

naar de uitwedstrijden te reizen? 

 

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je 

met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te 

dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de 

verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. 

 
Hoeveel personen mogen er op de accommodatie aanwezig zijn? 

 

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen 
zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij 
onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij t/m 12 jaar. 
 
Indien buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk worden ontvangen, dan is een reservering, 
gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt 
toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal 
toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Is er sprake van meerdere 
groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze 
niet met elkaar. 
 
Wat te doen met teams die niet durven te spelen in verband met het corona virus? 
 
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten 
we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te 
willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd 
kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor 
het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op 
met de KNVB om de gevolgen te bespreken. 
 
Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden? 
 
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.  
Wanneer de GGD  het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te 
volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan 
trainingen en wedstrijden. 
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen 
volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor 
de competitie (en beker) kunnen worden besproken. 



      
                     “VV Cabauw, de gezellige voetbalvereniging met een regionaal karakter” 

 

Protocol Verantwoord Sporten bij V.V. Cabauw, versie 1.0 20-8-2020 

 
 

 

Hoe gaan we om met spelers die terugkeren uit “oranje” gebieden? 
 
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die 
terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in 
quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een 
‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om 
een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken. 
 

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als blijkt dat één of meerdere spelers van een team 

besmet waren? 

 

Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als 

na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen 

verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een 

speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard 

in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf 

thuis. 

 

 

 

 

 

 


