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CORONA BERICHT GEBRUIK VELDEN 

 
 
Nieuwe corona-maatregelen per 13 oktober tot en met 4 november 
 
Nieuwe regels voor sporten 

• Alle amateurcompetities zijn stilgelegd. 

• Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan 

• Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis 

• Pupillen en junioren tot en met 17 jaar wedstrijden spelen met teams van de eigen club. 

• Wedstrijden en groepstrainingen voor spelers van 18 jaar en ouder zijn niet toegestaan. 

• Sporten in teamverband tot maximaal 4 personen.  

• Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief trainer).  
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes 
zit en de buitenruimte dat toelaat.  
Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en zij mogen niet mengen. 

• Kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. 
 
Nieuwe regels op Sportpark West 

• Op zaterdag mogen pupillen en junioren tot en met 17 jaar onderling wedstrijden spelen 

• Begeleiders en trainers ouder dan 18 jaar houden ten minste 1,5 meter afstand. 

• Senioren kunnen met maximaal 4 personen (4 spelers of 1 trainer en 3 spelers), rekening 
houdend met de 1,5 meter, hersteltrainingen afwerken of in tijdblokken gefaseerd 
conditietrainingen volgen. Van belang is dat een schema bekend wordt gemaakt bij de coroan-
coördinator Bert van der Vecht. 

• Op zaterdag zijn beschikbaar de velden 3, 4 en 5.  

• Veld 3 is in de avonduren voorlopig niet beschikbaar. 

• Spelers verzamelen zich op de parkeerplaats 

• Trainer haalt de spelers op en sluit de poort af. 

• Voorkom vermenging tussen pupillen, junioren en senioren. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark.  
Wanneer spelers en begeleiding niet sporten zijn zij toeschouwers.   
Spelers komen daarom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd en 
verlaten na de training of wedstrijd uiterlijk na 15 minuten het sportpark.  

• Ruim al het gebruikte materiaal op, desinfecteer de materialen en sluit alles goed af. 

• Ingeval van een calamiteit of een ongeval heeft de trainer toegang tot de EHBO-ruimte en AED. 
 
Deze afspraken gelden totdat de corona-maatregelen weer worden aangepast. 
 
Nieuwe regels voor groepen 

• Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag. 
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

• In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. 
Kinderen tellen mee. 

• U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken. 
Of met alle mensen die bij uw huishouden horen. 
Bijvoorbeeld in een bioscoop. 
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

• Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. 
Of alle mensen die bij 1 huishouden horen. 

 
Niet vergeten: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

• Nies en hoest in uw elleboog. 
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• Was vaak uw handen met zeep. 

• Draag een mondkapje waar dat moet. 

• Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 


