
Coronaregels en voetballen  
(Bron: Rijksoverheid.nl van 14 augustus 2021)  

 
Wat is er te melden over: 
1. Basisregels die voor iedereen gelden 
2. Kantine regels 
3. Spelregels voor sport 
4. Regels voor bezoekers  
5. Registratie en gezondheidscheck 
6. Coronabewijzen 
7. Waar actuele informatie is te raadplegen 
 
 

1. Basisregels voor iedereen  
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar 
nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf 
thuis en laat u snel testen. Zorg voor voldoende frisse lucht door te ventileren. 
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2. De Kantine 
Gelden er extra maatregelen voor de kantine? 

• Nee, de kantine is open, de horecaregels gelden.  

• Huidige horecamaatregelen voor de kantine zijn verlengd tot 20 september. 

• De kantine moet wel worden geventileerd. Frisse lucht is belangrijk. Of we zorgen dat 
luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht het gebouw in wordt 
gebracht. 

 
Maatregelen horeca voor de kantine 

• Reserveren is niet nodig. 

• Gezondheidscheck en placering blijven van kracht. 

• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 

• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet hoeft.  

• Zelfbediening is toegestaan. 

• Binnen en buiten mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. 

• Entertainment, optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan en er mag geen harde muziek 
gedraaid worden. 

• Afhalen op 1,5 meter is mogelijk in de aangegeven vakken.  
 

 



3. Spelregels voor sport 
• Binnen en buiten gelden geen beperkingen.  

• Sporten in groepsverband is toegestaan.  

• Wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan.  

• Kleedkamers en douches zijn open. Houd daarbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet 
verplicht.  

• Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel weer verplicht. 

• Toiletten zijn te gebruiken, maar in verband met de 1,5 meter waarborg zijn niet alle toiletten 
toegankelijk. 

• Vooraf en na afloop van een wedstrijd of training worden de sporters meegeteld in het aantal 
bezoekers. 

• De basisregels blijven van toepassing om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 

4. Regels voor publiek bij sportwedstrijden 
• Bij de amateursport is publiek bij wedstrijden en trainingen toegestaan.  

• Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Op Sportpark West zijn maximaal 750 personen publiek toegestaan.  
Dit kan zonder vaste plaats (ongeplaceerd), als er wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs. 

 
Wel of geen coronatoegangsbewijzen bij sportevenementen 
Hebben bezoekers een coronatoegangsbewijs nodig? 
Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100% van de capaciteit van Sportpark West op 1,5 meter 
afstand gebruikt worden. Dat betekent dat er toeschouwers aanwezig mogen zijn die allemaal 1,5 
meter afstand van elkaar houden en een vaste plek hebben in de kantine, op het terras en langs de 
velden. 
Met een coronatoegangsbewijs kunnen meer bezoekers toegelaten worden, maar dit geldt nu nog 
voornamelijk voor de professionele sport en evenementen.  
 
!! Regels voor publiek na 20 september (bron KNVB van 16 augustus 2021) !! 
Vanaf 20 september geldt voor alle locaties vanaf een bezetting van 75 personen, of mensen er nu 
staan of zitten, dat een bewijs van herstel, negatieve test of vaccinatie verplicht is. 
In de horeca, cultuur en sport mogen we niet langer zelf bepalen of we de 1,5 meter afstand 
toepassen of niet; zodra we meer dan 75 mensen binnen willen laten, moeten bezoekers een 
toegangsbewijs tonen. We mogen dan wel een volledige bezetting hebben. 
 
Tot 75 personen valt het voetballen zonder vaccinatiebewijs buiten deze maatregel. Spelers, 
begeleiders, scheidsrechters e.d. tellen niet mee voor het aantal van 75 personen.  
De KNVB is in gesprek om duidelijk te krijgen hoe deze maatregelen worden uitgewerkt voor de 
amateursport. Hoe we het vaccinatie- of coronatoegangsbewijs moeten controleren en organiseren 
zijn we aan het onderzoeken. Zie verder punt 6 Coronatoegangsbewijs. 
 

5. Registratie en gezondheidscheck bezoekers 
We zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen 
door een aantal vragen te stellen over je gezondheid. Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag blijft u thuis.  
 
Vragen gezondheidscheck 
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten? 

• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). 

• U hoest. 

• U bent benauwd of kortademig. 

• U heeft verhoging of koorts. 

• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.  
 
2. Heeft u corona? 

• Is dit vastgesteld met een coronatest?  

• Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt. 
 
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts? 
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten? 
5. Heeft u een huisgenoot met corona? 

• En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


 
6. Bent u in quarantaine omdat u: 

• nauw contact had met iemand die corona heeft of had? 

• in corona risicogebied was? 
 
Positief getest op corona, wat te doen 
Als er leden op de vereniging positief getest zijn op corona. Wat moeten zij doen? 
De GGD doet een bron- en contactonderzoek in nauw overleg met het verenigingslid. De GGD zal 
aangeven welke gevolgen dit heeft voor de contacten uit het bron- en contactonderzoek, zoals 
teamgenoten of andere leden van de vereniging. 
 

6. Coronatoegangsbewijs met CoronaCheck 
Bij een bezoek aan een evenement, activiteit of wedstrijd kunnen we vragen om een 
coronatoegangsbewijs: een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld 
bent van corona. Met de CoronaCheck kunt je 1 van de coronabewijzen laten zien. 
Er zijn drie mogelijkheden voor een coronatoegangsbewijs: 
 
1. Vaccinatiebewijs: 
Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin.  
Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent 
gevaccineerd. Dus de tweede inenting.  Meestal kan CoronaCheck uw vaccinatiebewijs automatisch 
ophalen uit de systemen van RIVM of GGD. 
 
2. Herstelbewijs 
Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 
 
3, Testbewijs 
Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit. Negatieve testuitslag is dus 
maximaal 24 uur geldig. Is de test te lang geleden dan moet je opnieuw testen om toegang te krijgen 
voor het evenement.  
 
Naar een evenement of activiteit waarvoor een coronatoegangsbewijs nodig is?  
Checklist naar evenement of activiteit met CoronaCheck. 
Neem dan de volgende 4 stappen. 
 
Stap 1:  
Download CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl  of een papieren coronabewijs via 
CoronaCheck.nl printen 
 
Stap 2:  
Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl: vaccinatiebewijs 
of herstelbewijs of negatieve testuitslag 
 
Stap 3:  
Laat QR-code scannen bij ingang evenement (QR-code wordt automatisch aangemaakt) 
 
Gegevens QR-code 
Met de QR-code van het coronatoegangsbewijs alleen zichtbaar voorletters naam; geboortedag en -
maand. De CoronaCheck-app laat niet zien of u getest, gevaccineerd of recent hersteld bent. Descan 
toont dan een groen scherm. 
 
Stap 4:  
Naar binnen met legitimatiebewijs en toegangskaartje 
Legitimatiebewijs en toegangskaartje meenemen 

 
Coronaklachten: dan niet naar een activiteit 
Heb je ondanks de negatieve testuitslag toch klachten die passen bij het coronavirus? Dan bijf je thuis 
en laat je testen op het coronavirus bij de GGD.  
 

7. Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen? 
Via deze link geeft de Rijksoverheid op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of 
deel te nemen aan een sportevenement. Op de website van NOC*NSF staan de meest gestelde 
algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen


De KNVB houdt voor het voetballen een lijst met veelgestelde vragen bij over de gevolgen van de 
coronacrisis. 
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