
 

Protocol COVID-19 Eendracht ‘30 
 

Eendracht ’30 heeft, conform de richtlijnen van het RIVM, de 

veiligheidsregio en het NOC*NSF een protocol opgesteld rondom COVID-
19. Dit protocol vind je hieronder (26-jun-21). 

 
 Iedereen mag trainen, zonder afstand. 

 Iedereen mag wedstrijden spelen tegen andere clubs. 

 Kleedkamers zijn open, en blijven open. Er wordt zonder 

sleutels gewerkt. 

 Er mag gedoucht worden in de kleedkamers. De 1,5-meter 

regel geldt wel in de kleedkamers voor 18+. 

 Publiek is welkom bij trainingen en oefenwedstrijden. 

 Het clubhuis is open. Maximaal 30 man binnen en maximaal 50 

man op het terras. Verplicht zitten.  

 

 

 
 

 
Kijk hier voor antwoorden op veelgestelde vragen. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal


 

Sportpark: 

• Er is een duidelijke in- en uitgang gemaakt; 

• Op het sportpark zijn looproutes gemaakt met pijlen en borden; 

• Rondom veld 1 en 2 zijn markeringen aangebracht om de 1,5m 

afstand duidelijk te duiden voor de toegelaten toeschouwers; 

 

 

Kantine: 

• De huidige grote toegangsdeur van de kantine wordt alleen ingang, 

de uitgang is de zij-deur van de kantine; 

• Bij gelegenheden zal er een registratie van naam en 

telefoonnummer zijn bij bezoek aan kantine of terras; 

• In de kantine moet je een zitplaats hebben, lang bij een tafel of bar 

staan is niet toegestaan; 

• Er zijn in de kantine 35 zitplaatsen. Met het plaatsen van de tent 

zullen we het aantal zitplaatsen verruimen; 

• Ook op het terras of in de tent is het verplicht om een zitplaats te 

hebben; 

• Bij gelegenheden zal het toilet van kleedkamer 10 beschikbaar zijn, 

voorkom lange wachtrijen en blijf op 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trainingen: 

 Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche thuis. Dit 

enerzijds omdat de kleedkamers tussen de teams in niet 

schoongemaakt worden en anderzijds omdat ook in de kleedkamers 

1,5 m afstand gehouden moet worden voor spelers van 18 jaar en 

ouder; 

 Alle teams hebben wel een kleedkamer toegewezen gekregen om 

spullen neer te leggen en het toilet te gebruiken; zie hiervoor het 

trainingsschema; 

 Indien er, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, toch 

omgekleed of gedoucht moet worden, dan moet dat in shifts gebeuren. 

Er mogen niet meer dan 6 spelers/begeleiders tegelijk in een 

kleedkamer; 

 Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. 

Zorg ervoor dat de hesjes na elke training uitgewassen worden; 

 Niet meer dan 1 persoon tegelijk in het ballenhok; 

 Ouders en toeschouwers zijn welkom bij de trainingen, denk ook 

hierbij aan de 1,5 m afstand regel; 

 Als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan 

het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark; 

 Hanteer ook op trainingsavonden de looproutes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wedstrijden: 

 
• Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand nemen van 

elkaar in dug-out; 
• Langs de dug-out worden stoelen geplaatst; 
• Wie niet bij het team hoort zit niet in dug-out of op de stoelen maar 

moet plaatsnemen achter afrastering; 
• Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand in acht nemen 
• Tijdens de rust blijven alle elftallen (dus inclusief 1e elftal) op het 

veld; 
• Tegenstanders worden verzocht om sportpark direct na wedstrijd te 

verlaten. Dit is helaas niet anders mogelijk aangezien er geen 

voldoende capaciteit van sportpark en kantine is om de 1,5 meter te 
handhaven; 

• Het is niet toegestaan om alcohol langs het veld te drinken. 

 
 
 

Kleedkamers: 

 
• Voor teams alle jeugdteams en bezoekende O19/seniorenteams is er 

één kleedkamer beschikbaar. Deze kleedkamer is alleen voor opslag 

materialen maar er mag níét gedouched worden; 
• Voor thuisteams O19 en senioren zijn er twee kleedkamers 

beschikbaar. Zij mogen hier douchen met inachtneming van 

onderstaande regels; 
• In de kleedkamer mogen tegelijk maximaal 6 personen aanwezig 

zijn, 2 om te douchen, 4 voor omkleden; 

• Na warming up en in de rust is het niet toegestaan om terug te gaan 
naar de kleedkamer. Ook dit is voor alle teams inclusief 1e elftal en 
bezoekende teams. 

 
 
Verantwoordelijkheid voor juiste gebruik ligt bij trainers/leiders 

 
Tips:  
 

• Maak vaste groepen van spelers die samen omkleden en douchen 
• Douche zo kort mogelijk om doorstroming te versnellen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheidsrechters: 

 Aan scheidsrechters het verzoek om zelf de vlaggen na afloop van de 

wedstrijd te ontsmetten. Ontsmettingsmiddel zal door Eendracht 

beschikbaar worden gesteld. 

 

Bovenstaande richtlijnen zijn een aanvulling op de richtlijnen van 

overheid, RIVM en KNVB. Een belangrijk advies willen we hier nog even 

herhalen: als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen 

worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het 

sportpark om zo de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te 

gaan. 

 

Lees ook het bijgesloten document: Algemeen protocol verantwoord 

sporten van de NOC/NSF goed door. 

 

Samen gaan we proberen om de start van de het nieuwe seizoen zo goed 

mogelijk vorm te geven. Dat zal van ons allemaal de nodige creativiteit en 

flexibiliteit vergen.  

 

Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen 

gezondheid maar vooral die van een ander. 

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen, zowel vanuit 

overheid/RIVM als bij de club, altijd veranderen, maar dan laten we dat 

meteen via de bekende mediakanalen aan jullie weten. 

 

Wij wensen iedereen een leuk en sportief seizoen.  

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

 

Namens het bestuur 
  

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

