
Coronaprotocol v.v. Dierensche Boys seizoen 2020-2021 per 29 september 2020  
 
V.V. Dierensche Boys  doet haar uiterste best om aan alle maatregelen tegen het corona-virus te 
voldoen. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle 
maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hiernaar!  
Onderstaande maatregelen zijn gebaseerd op de maatregelen van de overheid die door het RIVM 
zijn geadviseerd.  
 

Algemene basisregels  
1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  
3. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).  
4. Vermijd drukte zoveel als mogelijk.  
5. Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog.  

 

Ouders en toeschouwers  
1. Ouders en toeschouwers zijn vanaf 29 september 2020 helaas niet meer toegestaan bij 

trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders en toeschouwers van bezoekende 
verenigingen.  

2. Ouders die spelers vervoeren naar uitwedstrijden worden als begeleiding aangemerkt en 
hebben wel toegang tot de wedstrijd. Alleen de ouders die aan de beurt zijn om te rijden 
mogen de accommodatie van de bezoekende vereniging betreden. Ouders die hun eigen 
kind brengen horen NIET bij de begeleiding en mogen niet op de accommodatie komen. 

 

Spelers, trainers en begeleiders  
1. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht.  
2. Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen draagt.  
3. Neem je eigen bidon (gevuld) mee om uit te drinken.  
4. Kleed je thuis om voor aanvang van de training.  
5. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.  
6. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 

trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden.  

7. Voorafgaand, tijdens rustmomenten, langs de lijn en na afloop van de sportbeoefening 
dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in 
de kleedkamers, de dug-outs en in de kantines.  

8. Houd als begeleider/trainer 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij 
noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.  

9. Op de bank/dug-out zitten alleen trainer, leider en verzorger.  
10. Wisselspelers achter de omheining of naast de dug-out met inachtneming van de 1,5 meter 

afstand.  
11. De trainer/leider heeft een overzicht van welke spelers/begeleiders er aanwezig zijn van 

zijn/haar team op de wedstrijd- en trainingsdag en bewaart deze gegevens twee weken.  
 

Deelname trainingen  
1. Deelname aan trainingen is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te nemen dient dit 

vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de trainer, zodat de trainer weet wie er komt en ook 
zijn training hierop kan afstemmen.  

2. Ook een trainer is vrij om te bepalen of hij een training wil geven. Indien een trainer dit niet 
wil dient hij dit kenbaar te maken bij de coördinator en de leden/ouders van zijn eigen team. 



Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is zal met de coördinator 
gekeken worden of er een oplossing te vinden is. Indien dit niet het geval is kan er helaas 
niet worden getraind.  

3. 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;  

 

Kleedkamers, toiletten en douchen  
1. Er mag enkel nog gedoucht worden na wedstrijden.  

• Alle jeugdelftallen tot en met de JO17/MO17 mogen met zijn allen in de kleedkamer. 
We verzoeken de begeleiders bij de allerjongsten om geen ouders toe te laten. De 
begeleiders dienen in de kleedkamer 1,5 m afstand tot de spelers te houden. 
Instructies bij voorkeur buiten op het veld. 

• Vanaf de JO19 en senioren zullen de teams zich gelijk verdeeld in twee kleedkamers 
moeten omkleden en douchen. Onderlinge afstand van 1,5 m moet dan gehouden 
worden. (max 8 personen per kleedkamer en 2 personen tegelijk douchen) 

LET OP: er moet bij uitwedstrijden van te voren gecheckt worden of er gedoucht mag 
worden en gebruik gemaakt mag worden van de kleedkamer bij de vereniging waar we naar 
toe gaan, kan dit niet dan zal er bij v.v. Dierensche Boys omgekleed moeten worden voor 
vertrek en bij terugkomst. Deze check kan uitgevoerd worden door de leider van het team 
en deze zal zijn/haar team hier dan van te voren over informeren. 

2. Omkleden en douchen bij trainingen dient door zowel senioren, als junioren en pupillen 
thuis te gebeuren.  

3. Per team is er één corona-toilet beschikbaar 
 

Ballen en spelmaterialen  
1. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenhok gehaald. Er mogen maximaal 

2 leiders in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te 
wachten. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de spelers en de 
materialen te verzamelen.  

2. Tijdens de training wordt alleen gebruik gemaakt van ballen, doeltjes, pionnen en hesjes.  
 

Kantine  
1. De kantine is vanaf 29 september weer gesloten.  
2. Ook het terras is gesloten.  

 

Vervoer uitwedstrijden  
Volgens de RIVM-richtlijnen is het toegestaan om in de auto te zitten met mensen uit een ander 
huishouden. Wel is dan het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven 
geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Als u alleen in uw auto 
rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan is er geen advies om een mondkapje te dragen.  
 

Aanvullende maatregelen  
Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe 
inzichten en richtlijnen vanuit de overheid. 


