
 

Coronamaatregelen Victoria’25/SCD’33 Jeugd 
Voetbalseizoen 2020 – 2021 

Namens het Jeugdbestuur en Technische Commissie  

 
Beste (kader-)leden, ouders en/of verzorgers van de jeugd van Victoria’25/SCD’33, 
 
Nadat het vorige voetbalseizoen abrupt beëindigd is als gevolg van de coronacrisis, staan wij nu aan 
het begin van een nieuw voetbalseizoen. Het coronavirus speelt nog altijd een belangrijke rol binnen 
het dagelijks leven, zo ook binnen het voetbal. Het aankomende voetbalseizoen 2020 – 2021 zullen 
wij dan ook de nodige maatregelen moeten treffen om het voetbalseizoen zo goed, succesvol maar 
vooral gezond mogelijk te kunnen doorlopen. 
 
Hierna leest u meer over de algemene regels, regels gedurende trainingen en wedstrijden en regels 
op de sportparken. Wij rekenen op uw begrip en wij verwachten van u dat u de regels zult naleven. 
Alleen zo krijgen wij corona onder controle en alleen zo kunnen wij het aankomend voetbalseizoen 
blijven voetballen. 
 
Wij hopen u met dit protocol voldoende geïnformeerd te hebben en wensen eenieder een gezond, 
succesvol en plezierig voetbalseizoen toe. 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Jeugdbestuur Victoria’25 / SCD’33 Jeugd 
Technische Commissie Victoria’25 / SCD’33 Jeugd 
 
NB. De RIVM-richtlijnen zijn leidend en bij eventuele wijzigingen dienen deze opgevolgd te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Algemene gedragsregels 

 
➢ Blijf thuis bij klachten en laat je testen; 

 

➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 
10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven 
tot 10 dagen na het laatste contact. 

Let op! Is iemand in het huishouden of een (kader-)lid positief getest, meld dit dan 
ALTIJD aan het betreffende kaderlid en aan de Technische Commissie en/of 
Jeugdbestuur om gepaste stappen te kunnen ondernemen.  

 
➢ Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetballen klachten ontstaan zoals 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.  

Let op! De kaderleden behouden de bevoegdheid om een (kader-)lid te weigeren of 
naar huis te sturen bij bovenstaande klachten. 

 
➢ Blijf thuis wanneer iemand in jouw huishouden de bovenstaande klachten heeft. 

 
➢ Pas hygiëne toe, dit houdt in: 

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

o Nies en hoest in de elleboog; 
o Schud geen handen; 

 
➢ Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk; 

Let op! Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je niet de afstand te houden. En iedereen 
mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen. 
 
Let op! Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot 
iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar 
en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter 
bij jou komen.  
 
Let op! Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen tot en 
met 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. En behalve kinderen tot en 
met 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen. 

 
➢ Vermijd drukte 

 
➢ Het is verboden om in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te 

zingen of te schreeuwen 
 

 
 
 
 



 

 
 

Gedragsregels gedurende het trainen 

 

Accommodatie 

➢ Probeer om, voor zover als mogelijk, zelf naar het sportpark te komen.  
 

➢ Wanneer mogelijk uiterlijk 5 minuten voor aanvangstijd op het sportpark aanwezig te zijn.  
 

➢ De kleedkamers van de sportaccommodaties kunnen alleen gebruikt worden om materialen 
op te bergen. Kom gekleed in de voetbalkleding naar het sportpark en douche thuis. Het is 
dan ook niet toegestaan om te douchen op de voetbalclub. 

 
➢ Wij willen u vragen om wanneer u een lid naar het sportpark brengt of hen ophaalt, te blijven 

wachten bij uw eigen auto of fiets op de parkeerplaats. Houd altijd 1,5 meter afstand tot 
elkaar! Wanneer u het lid naar het sportpark heeft gebracht of heeft opgehaald, willen wij u 
vragen om direct het sportpark te verlaten. 

 
Materialen 

➢ Na de training dienen alle gebruikte materialen schoongemaakt te worden met behulp van 

hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen die zich bevinden in het materialenhok. 

Hieronder vallen ook handcontactpunten, zoals deurklinken. 

 

➢ Gebruikte hesjes dienen na elke training uitgewassen te worden voor gebruik bij de 

eerstvolgende training. 

 

➢ Ieder lid neemt zijn of haar eigen bidon mee; deze mag niet gedeeld worden. 

 

Toeschouwers 

➢ Het is toegestaan om bij de training als publiek aanwezig te zijn. Hierbij geldt dat 

toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, 

tenzij deze toeschouwers 12 jaar en jonger zijn. Voor buiten gelden maximum aantallen van 

250 toeschouwers. Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, 

medewerkers en sporters. Maar let op! Als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar 

zijn met hun training tellen zij als publiek, tenzij zij de locatie verlaten. 

 

➢ Vermijd schreeuwen; laat de aanwijzingen over aan het kaderlid. Wil je toch iets kwijt aan uw 

eigen kind, doe dit dan 1 op 1 op spraakvolume. 

 

➢ Toeschouwers komen niet in de kleedkamer. Alleen wanneer strikt noodzakelijk kan, in 

overeenstemming met het betreffende kaderlid, een uitzondering gemaakt worden. 



 

 

Gedragsregels gedurende wedstrijden 

Accommodatie 

➢ Probeer om, voor zover mogelijk, zelf naar het sportpark te komen.  

 

➢ Wanneer mogelijk uiterlijk 5 minuten voor aanvangstijd op het sportpark aanwezig te zijn.  

 

➢ Aan de kaderleden wordt gevraagd om het wedstrijdtenue voorafgaand aan de wedstrijd(-

en) mee te geven aan de leden of ouders / verzorgers. Van de leden wordt verwacht dat zij 

gekleed in wedstrijdtenue naar het sportpark komen. Ieder team krijgt één kleedkamer ter 

beschikking. Deze fungeert vooral als locatie om de spullen op te bergen en indien noodzaak 

om te kleden. Voor leden vanaf 18 jaar geldt dat er maximaal zes spelers tegelijk in de 

kleedkamer kunnen. Bij uitwedstrijden gelden de regels van de betreffende club. Maak hierin 

een verstandige keuze!  

Materialen 

➢ Na de wedstrijd dienen alle gebruikte materialen schoongemaakt te worden met behulp van 

hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen die zich bevinden in het materialenhok. 

Hieronder vallen ook handcontactpunten, zoals deurklinken. 

 

➢ Ieder lid neemt zijn of haar eigen bidon mee; deze mag niet gedeeld worden. 

 

Toeschouwers 

➢ Het is toegestaan om bij de wedstrijd als publiek aanwezig te zijn. Hierbij geldt dat 

toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, 

tenzij deze 12 jaar en jonger zijn. Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 

toeschouwers. Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, 

medewerkers en sporters. Maar let op! Als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar 

zijn met hun training tellen zij als publiek, tenzij zij de locatie verlaten. 

 

➢ Vermijd schreeuwen; laat de aanwijzingen over aan het kaderlid. Wil je toch iets kwijt aan uw 

eigen kind, doe dit dan 1 op 1 op spraakvolume. 

 

➢ Toeschouwers komen niet in de kleedkamer, alleen wanneer strikt noodzakelijk kan in 

overeenstemming met het betreffende kaderlid een uitzondering gemaakt worden. 

 

 

 

 

 



 

De wedstrijd 

➢ Bij uitwedstrijden dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met de 1,5 meter 

afstand. Dit houdt dus in dat wanneer mogelijk met zoveel mogelijk auto’s naar de 

betreffende locatie gereden dient te worden, om de drukte in de auto’s te beperken. Leden 

van 18 jaar of ouder met een rijbewijs, dienen waar mogelijk zelf te rijden. 

 

➢ U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies dat 

iedereen ouder dan 12 jaar een mondkapje draagt. 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 hoeft u geen mondkapje te dragen.  

 

➢ Zowel voorafgaand als na de wedstrijden worden er geen handen geschud. 

 

➢ De teams betreden en verlaten afzonderlijk van elkaar het veld, zowel voor de warming-up 

als voor de aftrap. 

 

➢ Vermijd schreeuwen, geef aanwijzingen op spraakvolume en maak 1 op 1 contact. 

 

➢ Vermijd uitgebreid juichen, vermijd handcontact bij het juichen en behoud anderhalve meter 

afstand waar mogelijk. Feliciteer jouw teamgenoot met de elleboog of geef diegene een 

compliment! 

 

➢ Teambesprekingen worden niet gehouden in de kleedkamer of de bestuurskamer. Deze 

mogen alleen op het veld plaatsvinden.  

 

➢ Tijdens de rust blijven de leden op het veld tenzij het weer dat niet toelaat. Wanneer de 

teams naar binnen moeten vanwege het weer, verlaten de team afzonderlijk van elkaar het 

veld en wordt het team verdeeld over het aantal beschikbare ruimtes; denk hierbij aan 

kleedkamers dan wel bestuurskamer.  

 

➢ Voor personen vanaf 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand ook in de dug-out tijdens de 

wedstrijd. Personen die niet in de dug-out passen, dienen naast de dug-out plaats te nemen 

op aparte stoelen.  

 

➢ Alleen wisselspelers en kaderleden mogen plaatsnemen in de dug-out.  

 

Scheidsrechter 

➢ Aan scheidsrechters het verzoek om zelf de vlaggen van assistent-scheidsrechters na afloop 

van de wedstrijd te ontsmetten. De middelen hiervoor bevinden zich in het materialenhok.  

 

 

 

 



 

 

Gedragsregels op het sportpark 

➢ Wanneer u naar de in-/uitgang loopt, willen wij vragen om 1,5 meter afstand in acht te 

nemen wat inhoudt dat de een zal moeten wachten tot de ander de in-/uitgang heeft 

verlaten. 

 

➢ De kantines zijn geopend. Voor in de kantine geldt een maximum aantal van 100 

toeschouwers; er zijn aangewezen zitplaatsen en looproutes. Maak hier gebruik van om de 

1,5 meter afstand te kunnen waarborgen! Bij het betreden van de kantine dient iedereen van 

18 jaar en ouder een registratieformulier in te vullen ten behoeve van eventueel 

verspreidingsonderzoek. Bij de entree van de kantine is een hygiënepomp aanwezig, maak 

hier bij binnenkomst gebruik van. 

 

➢ Sportkantines van sportverenigingen dienen net als de normale horeca te houden aan de 

nieuwe coronamaatregelen.  

 

➢ Bij voorkeur te betalen met PIN om de kans op (in-)direct contact te verkleinen.  

 

➢ Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan. Zorg dat je voor het gebruik van 

het toilet de handen desinfecteert met het daarvoor bestemde middel. Deze staat bij de 

ingang van het kantinegebouw.  

 

➢ Maak gebruik van de papieren zakdoeken die voor handen zijn en gooi deze bij gebruik direct 

weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sancties  

Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat u als (kader-)lid, ouder en/of verzorger verantwoord omgaat 

met de eerdergenoemde protocollen. Wij rekenen erop dat u en uw kind het gezonde verstand 

gebruiken, de protocollen naleven en de aanwijzingen opvolgen.  

In het belang van onze clubs, ter voorkoming van boetes dan wel dat het sportpark voor iedereen 

gesloten wordt, en de volksgezondheid is het belangrijk om te handhaven en in te grijpen wanneer 

de protocollen door trainers/trainsters, ouders/verzorgers en/of spelers/speelsters niet nageleefd 

worden.  

Wij gaan ervan uit dat het niet nodig is, maar dit dienen wij te doen aan de hand van sancties.  

- Wanneer een speler/speelster en/of ouder/verzorger de regels in de protocollen 

overtreedt, krijgt de betreffende speler/speelster en/of ouder/verzorger maximaal 1 waarschuwing. 

Bij een volgende overtreding, zal de speler/speelster en/of ouder/verzorger de toegang tot het 

sportpark ontzegd worden.  

- Wanneer een trainer/trainster de regels in de protocollen overtreedt, krijgt de betreffende 

trainer/trainster maximaal 1 waarschuwing. Bij een volgende overtreding, zal de trainer/trainster de 

toegang tot het sportpark ontzegd worden met mogelijk als gevolg dat het gehele team niet meer 

mag trainen.  

Eenieder die een waarschuwing krijgt en/of de toegang van het sportpark ontzegd wordt, zal 

uitgenodigd worden voor een gesprek met het jeugdbestuur.  

 

 

Nazorg  

Het protocol zal doorgestuurd worden naar alle betrokkenen, wat inhoudt (kader-)leden, ouders 

en/of verzorgers en hoofdbesturen van de beide hoofdverenigingen. Mochten er vragen zijn naar 

aanleiding van het protocol, kan de vraag gesteld worden aan het betreffende kaderlid, het 

Jeugdbestuur en/of de Technische Commissie. Zie de nieuwbrief voor de actuele contactgegevens.  

Laten we allen onze verantwoordelijkheid nemen, in belang van onze voetbalclubs, jeugd en 

vrijwilligers. Wij rekenen op uw medewerking. Samen krijgen wij corona onder controle.  



 

Jeugdbestuur Victoria’25/SCD’33 en Technische Commissie Victoria’25/SCD’33 


