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CORONA PROTOCOL 

Omdat het wedstrijdseizoen aanstaande is, is het protocol aangepast op 14 augustus 2020.  

Om de trainingen én wedstrijden in goede orde te laten verlopen, vragen wij jullie nadrukkelijk de 
onderstaande informatie goed te lezen en je te houden aan hetgeen hier aangegeven. 

vv Hattem wil geen enkel risico lopen wat betreft jouw gezondheid én de gezondheid van anderen. 
Mocht vv Hattem ondanks alle genomen maatregelen toch een boete ontvangen, omdat personen 
zich niet aan de 1,5 meter afstand of andere instructies hebben gehouden, dan wordt die boete 
verhaald op die personen die de regels hebben overtreden. Houd je ook aan deze regels bij 
uitwedstrijden! 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 blijf thuis (14 dagen thuisquarantaine) als je uit een risicogebied terugkomt van vakantie, ook 

als je geen klachten hebt die lijken op Corona; 
 blijf thuis en laat je testen als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen 
voetballen; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat u tot 
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven 
tot 14 dagen na het laatste contact; 

 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; 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitzondering tijdens het 
sporten; 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en zo beperkt mogelijk op het 

sportpark; 
 was voor de training of wedstrijd thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 desinfecteer eerst je handen bij binnenkomst van het kleedkamergebouw en de kantine of 

bij het betreden van het voetbalveld met de daarvoor beschikbare desinfectiemiddelen; 
 was je handen met water en zeep ook na thuiskomst van de training of wedstrijd; 
 vermijd het aanraken van je gezicht, schud geen handen; 
 spuug niet en snuit je neus niet op het veld; 
 ouders en toeschouwers zijn niet toegestaan in de kleedkamers; 
 spelers van de mini’s en JO7 t/m JO9 komen in wedstrijdtenue / presentatiepak naar de 

wedstrijd. Ze gaan niet in een kleedkamer en kunnen na afloop dus niet douchen. Reden is 
dat ouders niet in de kleedkamers mogen om hun zoon/dochter te helpen met omkleden en 
douchen. Dit geldt ook voor de bezoekende verenigingen; 
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 draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één auto van of naar een 
wedstrijd gaan bij uitspelen. 

 houd rekening met het feit dat je niet kunt omkleden en / of douchen bij thuis- en 
uitwedstrijden. Voetbalverenigingen hebben nu allen beperkt kleedkamerruimte 
beschikbaar, sommige verenigingen houden kleedkamers mogelijk geheel gesloten 

 voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of wedstrijd dienen 
spelers van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder langs de 
zijlijn, in de kleedkamers en in de kantine; 

 senioren en O19 teams kunnen de wedstrijdbespreking niet in de kleedkamer doen (max. 9 
personen in een kleedkamer bij de kantine, max. 13 in een kleedkamer onder de tribune 
toegestaan, max 2 personen tegelijk douchen) 

 bezoekers aan onze sportaccommodatie en kantine wordt gevraagd om hun naam en 
contactgegevens achter te laten voor contactonderzoek door de GGD in het geval van een 
uitbraak van het coronavirus bij vv Hattem 

 volg de aangegeven looproutes in de kantine. 
 in de kantine en op het terras mag alleen zittend worden plaatsgenomen; houd daarbij 1,5 

meter afstand van elkaar. 

 

Bovenstaande is een overzicht van de belangrijkste regels in het algemeen en bij vv Hattem in het 
bijzonder. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de KNVB coronaprotocollen: 

Voor spelers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers 

Voor trainers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers 

Voor de arbitrage https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage 

Voor ouders en toeschouwers https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders-en-
toeschouwers 


