WE MOGEN WEER EN DAAR ZIJN WE MAAR WAT BLIJ MEE!
Maar ‘gewoon’ gaan voetballen is er helaas niet bij dit jaar. Om het seizoen te laten slagen
is het nu – meer dan ooit – belangrijk om onderling met elkaar samen te werken.
Lees daarom hieronder goed de maatregelen die voor jou als trainer gelden.

VOOR VERTREK
1

VOOR ALLES GELDT:
GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP!
2

HEB JE KLACHTEN?
blijf thuis en laat je testen

5

3

	Check het actuele corona-protocol
van de accommodatie

4

	Kom omgekleed naar de
sportaccommodatie

	VOETBALTAS INPAKKEN

6

- neem eigen bidon/drinkfles mee
- laat waardevolle spullen thuis

Handen wassen
voor vertrek

7

Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje als je
samen naar een wedstrijd/training reist

13+

AANKOMST SPORTPARK
8

9

	Volg altijd de aanwijzingen zoals
looproutes en instructies van de
vereniging op

	Maak met je team afspraken
over het gebruik van de
kleed- en doucheruimte

10

	Verzamel met je team op een
afgesproken plek buiten op het
sportpark. Bij 18+ houdt 1,5
meter afstand

IN DE KLEEDKAMER
12

11

	Gebruik zo min mogelijk de
kleedruimte en houdt bij 18+
1,5 meter afstand

	Zorg voor een gevulde
bidon/drinkfles
13

	Laat alleen noodzakelijke personen
toe in de kleedruimte

OP HET VELD
14
15

SCHUD GEEN HANDEN

17

16

	18+: houdt ook bij
inlopen/warming-up
1,5 meter afstand

	Gebruik alleen je eigen
bidon/drinkfles

	GEEN FYSIEK CONTACT BIJ HET VIEREN
VAN EEN DOELPUNT OF OVERWINNING,
OF TIJDENS EEN WISSEL
18

	Doe geen huddle en houdt
ook bij de toss voldoende
afstand

19

Zingen, schreeuwen en spreekkoren
is niet toegestaan
20

1,5m

21

Ook in de dug-out: 1,5 meter
afstand tussen trainers/begeleiders
en wisselspelers

	GA DIRECT NAAR HUIS WANNEER
ER TIJDENS DE SPORTACTIVITEIT
KLACHTEN ONTSTAAN!

IN DE KANTINE/OP HET TERRAS
22

	Registreer je bij bezoek
aan kantine/terras

24

23

	Drink of eet zoveel mogelijk
in de buitenlucht

	Houdt te allen tijde 1,5 meter
afstand van elkaar

25

VERMIJD DRUKTE OF VERLAAT HET SPORTPARK BIJ DRUKTE
Bekijk hier het volledige protocol verantwoord sporten
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