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PROTOCOL COVID19: VERANTWOORD SPORTEN 29-09-2020  
          
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN: 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

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

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: 

dit geldt voor iedereen. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis 

worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten; 

• vermijd drukte; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de 
sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
 
 
 
BETREDING SPORTACCOMODATIE/ZAAL DOOR ALLE SPORTERS. 
 

1. Kom in wedstrijdkleding naar de sportlokatie; 
 

2. Na binnenkomst in de sportaccommodatie volg je de aanwijzingen/looproute 
die staan aangegeven; 
 

3. Voordat je de zaal betreedt doe je het juiste schoeisel aan;  
 

4. Tassen worden meegenomen in de zaal en kunnen op aanwezige stoelen 
worden gezet; 
 

5. Indien een wedstrijd nog aan de gang is wachten de spelers van de 
volgende wedstrijd niet in de kleedkamer maar in de zaal. Houdt hier 1,5 
meter afstand van elkaar! 
 

6. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar als er een teamwissel/spelerswissel is 
nabij de banken. Gun elkaar de ruimte om en rondom de banken; 
 

7. Na toetreding in de zaal zal 1 persoon van het team zich melden bij de 
wedstrijdtafel op 1,5 meter afstand. Hij/zij zal het DWF dan nog dienen in te 
vullen. Volg de aanwijzingen op van de wedsstrijdsecretaris. Na het invullen 
van het DWF door de persoon van Team 1 mag de persoon van Team 2 
zich melden bij de wedstrijdtafel voor het invullen van het DWF; 
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8. Het is iedereen (behalve de scheidsrechter en wedstrijdsecretaris van 
dienst) VERBODEN om binnen een straal van 1,5 meter van de 
wedstrijdtafel te komen, met uitzondering degene die het DWF moeten 
invullen. De ruimte rond de wedstrijdtafel zal NIET direct worden 
gemarkeerd. Dat zou namelijk gevaar kunnen opleveren bij 
spelers/speelsters die op dat moment spelen. Het is ieders 
verantwoordelijkheid om hier gehoor aan te geven; 
 

9. Nadat de aanwezige scheidsrechter of wedstrijdsecretaris op 1,5 meter 
afstand van de wedstrijdtafel is kan de persoon van het nog te spelende 
team het DWF invullen. Op dat moment zal er niemand in de direct 
omgeving aanwezig zijn maar op gepaste afstand; 
 

10. Voor het invullen van het DWF zal er gebruik moeten worden gemaakt van 
de aanwezige styluspen. Deze styluspen zal na gebruik worden 
schoongemaakt door de wedstrijdsecretaris; 
 

11. NOGMAALS; NIEMAND ANDERS DAN NOODZAKELIJK KOMT BINNEN 
1,5 METER VAN DE WEDSTRIJDTAFEL!! 
 

12. De teams die de eerste wedstrijd van die avond gaan spelen zorgen zelf 
voor het neerzetten van minimaal 2 spelersbanken en een stoel. Deze 
spelersbanken staan minimaal 1,5 meter uit elkaar en staan minimaal 1,5 
meter van de strafstoel. De strafstoel staat weer op 1,5 meter van de 
wedstrijdtafel. Zie onderstaand schema; 
 

Bank 1

Team 1

vrije 

ruimte

van 1,5 m

Bank 2

Team 1

vrije 

ruimte

van 1,5 m

strafstoel

vrije 

ruimte

van 1,5 m

Wedstrijd-

tafel

vrije 

ruimte

van 1,5 m

strafstoel

vrije 

ruimte

van 1,5 m

Bank 2

Team 2

vrije 

ruimte

van 1,5 m

Bank 1

Team 2

  
 

13. De teams die de laatste wedstrijd van de avond spelen ruimen de 
spelersbanken, stoelen (evt. na overleg met de beheerder) op. Hierbij zullen 
de spelersbanken/stoelen ook gedesinfecteerd dienen te worden. Graag 
overleggen met de beheerder hoe dit gewenst is; 
 

14. Gebruik de kleedkamer alleen na afloop van de wedstrijd om kort te douchen 
(zonder shampoo). Aantal plaatsen per kleedkamer is gemaximeerd. Volg de 
aanwijzingen op die gelden; 
 

15. Verlaat de sportaccommodatie zo snel mogelijk; 
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16. Iedereen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd een mondkapje te      
dragen in gangen en andere algemene ruimten op en rondom de  
sportaccommodatie; 
 

17. Vanaf 29 september 18.00 uur is het verboden bij of in sportaccommodaties 
een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend 
te houden; de sportkantines zijn niet meer open; 
 
 

TOESCHOUWERS/PUBLIEK: 

• Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek minimaal drie weken lang niet 
toegestaan bij sportactiviteiten in de sporthallen; 

 
Door deze procedures zal er meer tijd nodig zijn voordat de wedstrijd kan 
beginnen en de laatste wedstrijd klaar is. 
 
Indien je opmerkingen hebt over de aanwijzingen/procedures respecteer 
dan de aanwijzingen van de beheerder. Een vraag stellen aan de 
beheerder mag altijd maar ga niet in discussie met de beheerder over te 
volgen aanwijzingen/procedures. De beheerder voert alleen de taken uit die 
hij/zij van zijn leidinggevende krijgt opgelegd.  
 
Mocht je het niet eens zijn met bepaalde zaken dan kan je deze kenbaar 
maken aan een van de bestuursleden van ZVV-Veghel. Je kan ook mailen 
naar info@zvv-veghel.nl voor je opmerking.  
 
Het bestuur van ZVV-Veghel vraagt aan iedereen om zijn of haar gezonde 
verstand te gebruiken in deze ongebruikelijke situatie. Het is even niet 
anders. 
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