
 
 
Coronaprotocol vv Buurse 
 
Beste spelers, leiders, trainers en toeschouwers. Het voetbalseizoen 2021-2022 is begonnen. 
Vv Buurse volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de regering, NOC NSF en de KNVB omtrent de 
coronamaatregelen. Daarom is tot nader bericht onderstaand protocol van toepassing voor iedereen 
die op onze accommodatie komt. 
 
Afspraken per 1-9-2021 
 
Algemeen 

 Heb je griep- of verkoudheidsklachten, blijf thuis en laat je testen; 

 Vanaf 18 jaar houd je 1.5 meter afstand; 

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij de Trefkoel (sportcomplex); 

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

 Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet; 

 Hoesten/niezen in je elleboog; 

 Houd rekening met elkaar, met name op drukke plekken op ons sportpark en vermijd drukte; 

 Volg de aangegeven routing op het complex en eventuele instructies van 
coronaverantwoordelijken; 

 
Kleedkamers 
Senioren 
Spelers/leiders vanaf 18 jaar moeten ook 1.5 meter afstand houden in de kleedkamer. Daarom gelden 
de volgende regels: 

 Bij de kleedkamers staat aangegeven hoeveel volwassenen tegelijk in de kleedkamer 
aanwezig mogen zijn;  

 Omkleden en douchen gebeurt dus na elkaar. Omdat dit meer tijd kost vragen we iedereen dit 
snel te doen; 

 Ben je omgekleed voor een training of wedstrijd dan ga je direct naar het veld. Je wacht dus 
niet in de kleedkamer op je teamgenoten; 

 Teambesprekingen voor de wedstrijd en in de rust vinden plaats op het veld; 

 Moet je wachten om de kleedkamer in te mogen? Houd dan ook buiten 1.5 meter afstand van 
elkaar; 

 Probeer bij zowel trainingen als wedstrijden zoveel mogelijk omgekleed naar de 
sportaccommodatie te komen en na afloop thuis te douchen indien mogelijk; 

 
Jeugd 

 De jeugdteams mogen per team, in één kleedkamer; 

 Jeugdtrainers/leiders nemen zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van hun pupillen; 
 

Op en rondom het veld 

 Boven de 18 jaar houd je de 1.5 meter afstand als je niet voetbalt, dus voor aanvang van de 
training/wedstrijd, bij uitleg van oefeningen en besprekingen; 

 Ook in de dug-out geldt de 1.5 meter regel; 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van team bidons. Spelers zorgen voor hun eigen bidon/fles; 

 Vermijd geforceerd stemgeluid, high fives en schud geen handen; 
 
  



 
Toeschouwers 

 U bent van harte welkom op sportpark het Doornbos!! Maar ook langs de lijn geldt voor 
toeschouwers boven de 18 jaar de 1.5 meter regel! (tenzij u uit één huishouden komt) Langs 
het hoofdveld is doormiddel van een markering op de railing aangegeven waar u kunt gaan 
staan. 

 Bij binnenkomst van het sportpark is volgens de richtlijnen de gezondheidscheck van kracht 
en vragen wij u om zich te registreren* 

 
* Voetbalvereniging Buurse bewaart uw gegevens 2 weken voor eventueel bron- en 
contactonderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd  
 
Kantine 

In de kantine gelden dezelfde maatregelen als in de horeca 

 Bij binnenkomst van de kantine is volgens de richtlijnen de gezondheidscheck van kracht en 
vragen wij u om zich te registreren* 

 Een vaste zitplaats is verplicht. Geen zitplaats betekent helaas dat je de kantine verlaat  

 Het is niet toegestaan stoelen te verplaatsen  

 Houd de bar vrij voor het plaatsen van een bestelling 

 Betaal zoveel mogelijk per pin 
  

* Gemeenschapshuis de Trefkoel bewaart deze gegevens 2 weken voor eventueel bron- en 
contactonderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd 
 
Vervoer 
Bij vervoer per auto naar uitwedstrijden worden alle personen vanaf 13 jaar, tenzij zij uit één 
huishouden komen, geacht een mondkapje te dragen! 

 

 

 

  

 

 


