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Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte 
met regels’ gegaan. Dit betekende dat op 1 juli er weer door iedereen getraind 
kon worden en wedstrijden gespeeld kunnen worden. Helaas is de stap van 1 juli 
per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Door oplopende aantallen 
besmettingen zijn de regels weer aangepast. Dit om de toename van 
besmettingen te beperken, zodat nieuwe maatregelen achterwege kunnen blijven.  
 
Ons doel is om samen het Covid-19 virus te verslaan, zodat we kunnen blijven 
genieten van ons geliefde spelletje én toch samen  kunnen blijven komen op 
Bovenmolen. Houd er daarom rekening mee dat de komende maanden zaken 
anders zullen gaan dan we jarenlang gewend zijn! Dat zal niet altijd makkelijk zijn, 
maar voorlopig wel even nodig. We beseffen ons dat we veel vragen, maar op 
deze manier hopen we wel te kunnen blijven voetballen. 
 
Dit protocol is een levend document dat aangepast kan worden naar de actuele 
situatie in Nederland. Zodra er nieuwe, landelijke, regionale of lokale besluiten 
zijn, dan zal dit protocol hierop aangepast worden. De noodverordening van 
Oldebroek en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend boven dit protocol. 
Dit protocol is gebaseerd op het protocol van NOC-NSF ‘algemeen protocol 
verantwoord sporten’ https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-
sporten-v14.pdf. 
. 
Algemene uitgangspunten 
De algemene uitgangspunten zou voor niemand meer een verassing moeten zijn 
en gelden dus voor iedereen: 

 blijf thuis bij klachten en laat je testen; 
 pas hygiëne toe/ was je handen; 
 houdt 1,5 meter afstand; 
 vermijd drukte; 
 verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. 

 
Bovenal geldt met alles: gebruik je gezonde verstand! 
 
Uitzonderingen op de 1,5 meter zijn: 

 personen die een gezamenlijke huishouden vormen onderling; 
 de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar; dus onderling geen afstand en 

ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; 
 personen tot en met 17 jaar alleen onderling; 
 personen die aan het voetballen / sporten zijn. 

 
Ga je naar een uitwedstrijd als speler, trainer of supporter? Houd je aan alle regels 
op het sportpark van de tegenstander! Ook hier zullen de regels anders zijn dan 
we gewend zijn. 
 
Coronaregels accommodatie 

 Op ons sportpark zijn bij de ingang -- looppad van parkeerplaats tot 
kantine -- looproutes weergegeven. Houd hier rechts om de stromen van 



 

 
 

mensen die samenkomen met aankomst en vertrek zo min mogelijk tot last 
te zijn. 

 Het is niet toegestaan om op het pad van de parkeerplaats naar de kantine 
de wedstrijd op het kunstgrasveld te aanschouwen. Loop hiervoor naar de 
lange zijdes van het kunstgrasveld. 

 Rondom het hoofdveld en het kunstgrasveld zijn er stippen op de tegels 
gezet zodat men weet waar men kan staan om voldoende afstand te 
houden. 

 Op de tribune is aangegeven door middel van stickers waar men wel of niet 
kan zitten. 

 Door praktische overwegingen is er geen rekening gehouden met mensen 
uit hetzelfde huishouden. 

 Rondom het (hoofd)veld mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn. 
Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij meer dan 250 
toeschouwers zal overgegaan worden tot het weren van toeschouwers. 
Indien het bestuur besluit incidenteel meer dan 250 toeschouwers toe te 
laten dan dient er registratie, gezondheidscheck en placering plaats te 
vinden. 

 Indien mogelijk blijf in de rust bij wedstrijden van OWIOS 1 zoveel mogelijk 
rondom het hoofdveld. Bij Corry’s Place is koffie, etc. verkrijgbaar. 

 
Coronaregels clubhuis en terras 

 Bij binnenkomst is een gezondheidscheck ‘verplicht’. Er wordt gevraagd het 
registratieformulier in te vullen voor eventueel bron- en contactonderzoek. 

 
Clubhuis 

 Er staat bij de in- en uitgangen van de kantine een desinfectie dispenser 
waar bij binnenkomst de handen gedesinfecteerd kunnen worden. 

 In de kantine is er plaats voor maximaal 111 personen. 
 De hoeveelheid stoelen in de kantine is gebaseerd op dit aantal. Er zijn dus 

alleen zitplaatsen en geen staanplaatsen! 
 Met stickers is aangegeven waar men kan zitten. Er mag dus niet 

geschoven worden met tafels en stoelen. 
 Voorkeur pinbetalingen. 
 Bij de hoofdingang van de kantine en de toiletten zijn wederom looplijnen 

weergegeven. Blijf in dit smalle deel niet hangen waardoor de 1,5 meter 
niet gewaarborgd kan worden. 

 Bestel aan de bar alleen daar waar dit aangegeven is en geef elkaar hier de 
ruimte. 

 Op de deuren van de verschillende vergaderruimtes: bestuurskamer, 
jeugdcommissiekamer, besprekingskamer en wedstrijdsecretariaat staat 
aangegeven hoeveel personen van 18 jaar en ouder aanwezig mogen zijn. 
Houd er rekening mee dat dit fors minder is dan we altijd gewend zijn. 

 
Terras 

 Bij het gebruik willen maken van de toiletten, kan er gebruik gemaakt 
worden van de toiletten in het kleedkamergebouw of van de oude, staande 
urinoirs nabij het trainingsveld. Maak hier dus geen gebruik van de toiletten 
in de kantine. 

 Op het terras bij in- en uitgang van de kantine staat een desinfectie 
dispenser waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. 



 

 
 

 Het aantal mensen op het terras wordt bepaald door het aantal stoelen. 
Ook op het terras zijn er dus alleen zitplaatsen! Houd hierbij ook de 1,5 
meter afstand in acht.  

 
Coronaregels verzorgingsruimte 

 In de verzorgingsruimte kunnen in totaal maximaal 8 meerderjarigen 
tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit is inclusief de aanwezige verzorger(s) en/of 
sportinstructeur. 

 
Coronaregels voor spelers 

 Een ieder zorgt voor een eigen drinkfles tijdens de wedstrijd, bidons van de 
vereniging worden niet gebruikt. 

 Teams betreden gefaseerd het veld en er worden geen handen geschud of 
high-fives gegeven. 

 Voor meerderjarigen zal men ook in de kleedkamers rekening moeten 
houden met de 1,5 meter afstand. Dit betekent dat in onze kleedkamers 
maximaal 8 man aanwezig kunnen zijn en er slechts twee douches gebruikt 
kunnen worden. Indien er geen meerdere kleedkamers beschikbaar zijn, 
betekent dit dat men zich kan omkleden en douchen in shifts of eventueel 
thuis. Op de deuren van de kleedkamers komt te staan hoeveel personen 
van 18 jaar en ouder tegelijkertijd in de ruimte aanwezig mogen zijn. 

 Ook in dugouts dienen meerderjarigen rekening te houden met de 1,5 
meter afstand. Mocht daar geen plaats meer zijn, zoek dan een andere 
plek om de wedstrijd te kijken. Sta je buiten het veld, neem dan plaats op 
een aangegeven sta- of zitplaats. 

 Houd rekening dat aanvangstijden van wedstrijden kunnen wijzigen om 
spreiding op ons sportpark/ kleedkamer te hebben. 

 Advies bij het reizen naar een uitwedstrijd voor 13 jaar en ouder: 
mondkapje dragen als je samen in één auto / bus stapt als je niet uit 
hetzelfde huishouden komt. 

 
Coronaregels voor trainers 

 Trainers en leiders houden altijd 1,5 meter afstand van de spelers ongeacht 
de leeftijd. 

 Spelers tot en met 17 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden; 
 Zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers, begeleiders/vrijwilligers en 

spelers in de dugout. 
 Wedstrijdbesprekingen voor 18 en ouder dienen plaats te vinden in shifts of 

in de buitenlucht. 
 Houd ook in de rust rekening met de 1,5 meter afstand. 
 In materialenhok kunnen zich tegelijkertijd slechts twee personen van 18 

jaar zich bevinden. Laat geen spelers materialen ophalen. 
 Bij uitwedstrijden check je van te voren de website over de bij hun 

geldende corona-maatregelen. Hier wordt verschillend mee om gegaan.  
 
 
Als laatste. 
Houd je aan alle coronaregels, looprichtingen en aanwijzingen van de organisatie 
(trainers, coördinatoren, bestuursleden, kantinemedewerkers of andere 
vrijwilligers). Alleen samen krijgen we het virus er onder. 
 
 


