CORONAMAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER 2020
SPORTPARK WEST

Het Kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd die ingegaan zijn op dinsdag 29 september om
18:00 uur en voorlopig drie weken blijven gelden.
Voor de sportverengingen, dus ook op Sportpark West en voor voetbalvereniging Rozenburg, houden
de maatregelen het volgende in.
1. De basisregels blijven voor iedereen gelden, namelijk

•
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij koorts of verkoudheidsklachten
Schud geen handen
Houd 1,5 meter afstand
Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
Gebruik papieren zakdoekjes

2. De kantine blijft gesloten
3. Geen toeschouwers bij wedstrijden en trainingen de komende 3 weken
Deze drie maatregelen betekenen voor de wedstrijden en trainingen:
4. Toegang tot Sportpark West
A. Niet voor toeschouwers
Voor de wedstrijd en training en ook na de wedstrijd of de training worden de spelers en
begeleiding aangemerkt als toeschouwers en moeten zo snel mogelijk het sportpark verlaten.
Daarom wordt er weer centraal verzameld en dient de tijd voor en na de training of wedstrijd
zo kort mogelijk te zijn.
De maximale gezelschapsgrootte of samenkomst van 4 respectievelijk 30 personen binnen en
40 personen buiten geldt niet voor de sport. Een sportteam mag bij elkaar komen voor
trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen
echter weer wel voor jongeren van 13 jaar en ouder, maar niet voor spelers tot en met 12 jaar.
Na afloop van de wedstrijd of de training verlaat je daarom het sportpark zo snel mogelijk.
Wat betreft het vervoer bij uitwedstrijden, zie punt 6.
B. Na aankomst van de teams wordt de poort gesloten.
C. De gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd blijft gelden.
D. Verzamelen van de spelers
1. De jongsten,
• de mini’s, JO-8 en JO-9 verzamelen op de parkeerplaats bij de toegangspoort en
•
•
•

niet in de kleedkamer
ouders brengen en halen hun kinderen op de parkeerplaats; houd u hiervoor
ongeveer 15 minuten aan
trainer – leider wacht/haalt hen op en begeleidt ze weer naar de parkeerplaats
ouders blijven bereikbaar tijdens trainingen en wedstrijd indien er onverhoopt iets
met hun kind gebeurt.
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2. overige teams,
• verzamelen voor aanvang training in de eigen kleedkamer(s),
- tot en met 18 jaar één kleedkamer
- 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand en kleden om in twee kleedkamers
indien beschikbaar of wisselen per toerbeurt in kleine groepen indien slechts één
kleedkamer beschikbaar is
- kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang
• trainer/leider haalt het team op uit kleedkamer
• trainer/leider zorgt voor openen en sluiten van de toegangspoort om te voorkomen dat
publiek geen toegang heeft tot het sportpark
•

dringend advies,
- om niet te vroeg te komen en na afloop snel naar huis te gaan
- zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen
- neem bij uitwedstrijden eigen drinken mee
5. Wedstrijddag
A.
B.
C.
D.

secretariaat wordt op zaterdag gehuisvest in ruimte terreinbeheer
drinken (thee of limonade) in de rust wordt door de vereniging verzorgd
de toegang tot het sportpark wordt gesloten.
Ontvangst van bezoekende verenigingen en de sluiting van de toegangspoort wordt verzorgd
door het wedstrijdsecretariaat.
E. Afhankelijk van het aantal wedstrijden worden de kleedkamers, indien mogelijk, voor de
wedstrijddag ingedeeld.
6. Uitwedstrijden:
• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar horen de benodigde chauffeurs tot de
teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken
naar de wedstrijd.
Het is evident dat 11 chauffeurs niet tot de teambegeleiding horen. Het criterium is het aantal
benodigde chauffeurs om de uitwedstrijd te kunnen spelen. Bovendien is het aantal spelers
per auto ook afhankelijk van de leeftijd van de speler, mag die op de passagiersstoel voorin
zitten of niet.
Rekenvoorbeeld.
Een elftal heeft 2 vaste begeleiders en 16 spelers. Het uitgangspunt in dit voorbeeld is vier
spelers per auto. Dan zijn er dus 4 auto’s nodig. Als de begeleiding ieder apart rijdt dan zijn er
nog twee chauffeurs nodig.
Actuele informatie over Covid-19 is te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Voor de vragen en antwoorden kiest u vervolgens coronavirus en dagelijks leven en selecteer dan
Sport. U komt op de pagina openbaar en dagelijks leven, rubriek veel gestelde vragen over het
coronavirus en sport.
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