
 

 
 

Corona protocol/beleid veldwedstrijden K.V. Mid-Fryslân Reduzum  

 
 

Aanspreekpunt: Hans Smorenburg (06-10725241) en Afke Zijlstra (06-

13443038) 

Ten bate van:   Sportterrein Reduzum, plus algemene regels  

 
 
1. ALGEMEEN 

- Klachten? blijf thuis en laat u testen; 
- ouder dan 18 jaar: hou 1½ meter afstand van anderen; 
- was regelmatig je handen; 
- geen handen schudden; 
- vermijd drukke plekken; 
- volg de aanwijzingen van de organisatie; 
- betreden van sportterrein is op eigen risico en verantwoording; 
- gebruik je gezond verstand (corona is niet over). 
- Bij een besmetting zullen alle leden, ouders, vrijwilligers, bezoekende 

teams z.s.m. (via de mail in sportlink, appgroepen en social media) 
worden geïnformeerd. 

 
2. ALGEMENE REGELS 

- Spelers t/m 12 jaar: 
hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar  en anderen, zoals 
trainers en ouders; 

- Spelers, trainers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar: 
hoeven, tijdens het sporten, geen onderlinge afstand te houden tot elkaar 
en moeten voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen 
vanaf 18 jaar; 

- Ouders en toeschouwers: 
hoeven geen afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar 
moeten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is 

- ouder dan 18 jaar:  
hou 1½ meter afstand van anderen; 

- Richtlijnen vervoer: 
volgens het advies van de overheid is het de bedoeling, dat er vanaf 13 
jaar een mondkapje gedragen wordt in de auto wanneer er gereisd wordt 
met mensen buiten je huishouden. 

 
3. SPECIFIEK IN EN OM VELD 

- Rond het veld staan banken; 
- Op de banken zijn de zitplaatsen afgebakend; 
- Schreeuwen en zingen is niet toegestaan op het gehele terrein; 
- Teambesprekingen zo mogelijk buiten houden; 
- Na een het verlaten van het veld, bij het opnieuw betreden ervan handen 

ontsmetten; 
- Er is geen thee/limonade in de pauze; 
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- Bij voorkeur eigen bidon meenemen en thuis vullen; 
- Bij het einde van een training of wedstrijd graag het gebruikte materiaal 

(bal en paal) schoonmaken; 
- In het wedstrijdveld geeft de scheidsrechter de regels aan. 
- Alle spelers zijn zo kort als mogelijk, afgestemd met hun trainer, aanwezig 

op het veld. Dit om onnodige drukte op het veld en in de kleedkamer te 
vermijden. 

 

4. SPECIFIEK INGANG 
- Indien het maximum van 250 bezoekers is bereikt, wordt het sportterrein 

gesloten; 
- Bezoekers worden via pijlen door een gescheiden in- en uitgang geleid; 
- Bij de ingang is desinfecterend zeep aanwezig; 
- Registratie is niet verplicht tot 250 bezoekers.  

(Wanneer de verwachting is dat er meer dan 250 bezoekers komen gaan 
we over tot registratie.) 

 
5.  SPECIFIEK VERKOOP KOFFIE EN DRANKJES 

- Verkoop van koffie en andere dranken vindt plaats vanuit de kantine 
vanachter het buffet waar voldoende ruimte is tussen koper en verkoper; 

- Max. vier personen tegelijk in de kantine voor het bestellen; 
- De verkopers zitten/staan achter de bar in sportbar; 
- De looprichtingen zijn aangegeven; 
- Er kan bij voorkeur met pinpas betaald worden; 
- 1 uur na het laatste fluitsignaal gaat de sportbar dicht en verlaat het nog 

aanwezige publiek het terrein; 
- Schuilen in de sportbar/kantine kan, maar houdt de 1,5 meter in acht en 

volg de aanwijzingen van de coördinator op. 
 

6. SPECIFIEK TOILETVOORZIENINGEN 
- Zowel in de heren-wc als in de dames-wc boven mogen maximaal 2 

personen aanwezig zijn; 
- Volg de looproutes die zijn aangegeven bij wc’s boven. De WC’s boven 

worden via de trap binnen betreden en door de kantine heen weer 
verlaten via de trap buiten.  

- Zijn de wc’s bezet, dan buiten wachten; 
- In en bij de toiletvoorzieningen is desinfecterende zeep aanwezig; 
- Na het toiletbezoek wast iedereen zijn handen;  

 
7.  SPECIFIEK KLEEDKAMERS 

- De maximum bezetting van de kleedkamers is 6 personen; 
- Per kleedkamer is het dus 6-dames gasten en 6-heren gasten als ook 

voor de thuisclub;  
- De douches worden met verstand gebruikt (maximaal 2 personen 

gelijktijdig); 
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- De toiletten in de kleedkamers mogen uitsluitend worden gebruikt door de 
sporters; 

- Bij voorkeur wordt (graag vanaf de A’s bij de jeugd) thuis omgekleed voor 
de wedstrijd en thuis gedoucht;  

- Houdt bij uitwedstrijden rekening met de regels bij de uit-accommodatie 
(check de website). 

 
8. CORONA-COÖRDINATOR 

- Is aanwezig en is herkenbaar aan het hesje. 
 

9. INFORMATIE BEZOEKER 
- Bij de toegang tot sportcomplex staan Corona richtlijnen; 
- Van elk bezoekend team wordt een contactpersoon gevraagd met 

contactgegevens om deze zo snel mogelijk te kunnen informeren mocht 
dit nodig zijn. 

 
10. ONTRUIMING 

- Bij het veelvuldig niet opvolgen van de Coronaregels besluit het bestuur 
tot stop zetten van de wedstrijd en de ontruiming van de accommodatie. 
 

11. INFORMEREN VRIJWILLIGERS 
- Voorafgaande aan de wedstrijd worden alle vrijwilligers die in functie zijn 

geïnformeerd;  
- In de kantine hangt een exemplaar van het coronaprotocol. 

 
 
*Het document is opgesteld met de huidige voorschriften en inzichten. Mochten 

zaken wijzigen dan zullen wij het document aanpassen (Versie 23-08-’20).  
 

Aldus vastgesteld door het bestuur van K.V. Mid-Fryslân, 
 
 

 
Hans Smorenburg, 

Voorzitter 
 


