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Voorwoord 
In dit protocol staan de corona-regels van HDS. 

 

HDS volgt de richtlijnen die de KNVB in samenwerking met NOC*NSF in de 

coronaprotocollen voor het amateurvoetbal heeft vastgelegd. Dit protocol is een uitwerking 

van deze richtlijnen.  

De Rijksregelgeving en de voorschriften vanuit de veiligheidsregio en de gemeente zijn aan 

verandering onderhevig. Dit protocol wordt bijgesteld zodra hiervoor aanleiding is en de 

regelgeving wordt aangepast. 

Doel van het protocol 
Met dit protocol wil HDS bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het 
coronavirus. Als voetbalvereniging willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. 

Functie van het protocol 
1. We beschrijven in dit protocol de inrichting, organisatie en procedures die voor HDS 

gelden tijdens de huidige fase van de corona-aanpak ic ‘ruimte met regels’;  
2. De mensen die bij HDS actief zijn als vrijwilliger en de mensen die meewerken aan het 

voorbereiden, organiseren en begeleiden van trainingen en wedstrijden zullen we op 
basis van dit protocol instrueren;  

3. Op basis van dit protocol zetten we de communicatie op naar alle bezoekers van het 
sportpark;  

4. Dit protocol is online te vinden op de website van HDS en op papier in ons clubgebouw. 
We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de gemeente en de veiligheidsregio 
Utrecht. 

Basisregels voor iedereen en voor binnen en buiten 
Uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en de Hygiënerichtlijnen van het RIVM 
gelden bij HDS de volgende regels: 
• voor alles geldt: gebruik gezond verstand!; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 
sporten); 

• vermijd drukte; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging; 

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• schud geen handen. 
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In- en uitgang van het sportterrein 
De huidige hoofdingang blijft de in- en uitgang tot het sportterrein. Houdt rekening met 

elkaar. 

Clubgebouw 
In het clubgebouw zijn éénrichtings-looproutes aangegeven. Zo lopen de gebruikers elkaar 
niet in de weg en kunnen zij op een veilige en verantwoorde manier gebruik maken van het 
clubgebouw. De plattegrond van het clubgebouw met de looproutes is te vinden in de 
bijlage bij dit protocol.  

 

De hoofdingang van het clubgebouw (aan het plein met de fietsenstalling) mag alleen 
gebruikt worden door  

• leden van de bestuurskamerdienst,  

• leiders van HDS en van de bezoekende verenigingen die zich voor aanvang van de 
wedstrijd komen melden bij het wedstrijdsecretariaat 

• scheidsrechters, 

• speler(teams) die naar de kleedkamers gaan. 

 

Bij de ingang staat een tafel met een ontsmettingsmiddel waarmee iedereen die naar binnen 
gaat zijn handen moet ontsmetten. 

 

Op zaterdag mogen in de kamer van het wedstrijdsecretariaat niet meer dan 3 personen 
tegelijkertijd aanwezig zijn. Op zondag in de bestuurskamer maximaal 6. 

  

De deur tussen de hal begane grond en de kantine blijft gesloten. 

 

Kantine 
De kantine is alleen toegankelijk via de zijdeur. Iedereen die de kantine ingaat moet zijn 
handen ontsmetten met het ontsmettingsmiddel dat op een tafel bij de ingang staat. 

 

In de kantine zijn looproutes aangegeven naar de bar en de toiletten. Er mag maar één 
persoon in de toiletruimte aanwezig zijn. Als er al iemand van het toilet gebruik maakt, 
wordt er in de kantine op elkaar gewacht.  

 

De uitgang van de kantine is bij de schuifdeur recht tegenover de bar. 
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Bar 
Om een goede afstand te kunnen bewaren tot de barmedewerkers staan er geen barkrukken 
aan de bar.  

 

Achter de bar staan 2 vrijwilligers waarvan 1 ervaren vrijwilliger. Zij houden de 1,5 meter zo 
goed mogelijk in de gaten. Inroosteren van de vrijwilligers gebeurt conform het nieuwe 
verplichte vrijwilligersbeleid. 

 

Bestellingen aan de bar moeten door één persoon worden gedaan bij het luik bij de 
koffieautomaat. Daar kan dan ook meteen afgerekend worden. Daarna kan er aan de lange 
kant van de bar gewacht worden totdat de bestelling klaar is. Zodra iemand de bestelling 
heeft, gaat hij/zij via de schuifdeur naar buiten. Bestellingen worden buiten genuttigd 

 
Er mogen niet meer dan 4 personen tegelijk aan de bar staan. Als er al 4 personen staan, 
moet er bij de ingang worden gewacht.  

 

Er dient zoveel mogelijk met pin, contactloos of met clubcard te worden betaald. 

 

Buiten staat een tafel waarop de lege glazen en flesjes en de dienbladen kunnen worden 
neergezet. De barmedewerkers ruimen de tafel regelmatig op. 

 

Keuken 

Gaandeweg wordt bekeken of het mogelijk is om de keuken te openen.  

 
Om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen, zal nagegaan moeten worden of het 
mogelijk is om de maatregelen in de keuken na te leven, wat de wachttijden voor de 
bestellingen zijn en hoe het leveren van de bestellingen het beste in zijn werk kan gaan.  

 

Ook zal nagegaan moeten worden of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 
Uitgangspunt is 1 ervaren vrijwilliger in de keuken. Inroosteren gebeurt conform het nieuwe 
vrijwilligersbeleid. 
 

Als de keuken opengaat dan behoort een beperkt assortiment tot de mogelijkheden.  

Terras 
Om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, wordt op de zitplaatsen op het 
terras aangegeven welke plaatsen er wel en niet beschikbaar zijn. 

 

Er komen geen statafels op het terras. Zo mogelijk worden er extra parasols geplaatst. 
 

Tegen de kantine aan wordt op het terras een tent geplaatst. Als het regent kunnen 
bezoekers in de tent op gepaste afstand schuilen. 
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Hygiëne en schoonmaak 
Bij de ingangen worden vaste plekken gecreëerd met desinfectiemiddel en doekjes met 
daarbij een prullenbak. 

 

De vrijwilligers achter de bar en in de keuken werken conform de hygiëne richtlijnen en 
wassen regelmatig de handen. Indien een barmedewerken handschoenen  

wenst te dragen stellen wij deze beschikbaar. De vrijwilliger in de keuken  

draagt altijd handschoenen. 

 

Er wordt schoongemaakt met een spuitflacon met schoonmaakmiddel en een 
schoonmaakdoek.  

 

Wanneer wordt er schoongemaakt?  

•  De barmedewerkers maken de tafels en de stoelen in de kantine regelmatig schoon 

•  Ook de tafel buiten waarop de lege glazen en flesjes worden neergezet wordt van tijd 
tot tijd schoongemaakt 

•  De dienbladen worden schoongemaakt voordat ze weer opnieuw gebruikt worden.  

•  Na afloop van de bardienst worden door de bardienst op zaterdag de tafels en 
stoelen die gebruikt zijn schoongemaakt evenals de gebruikte apparatuur (o.a. kassa, 
koffiemachine) en de deurklinken van de deuren bij de in- en uitgang en de toiletten. 

Kleedkamers 
De kleedkamers en douches worden op zaterdag en zondag opengesteld.  

 

Voor de spelers van 18 jaar en ouder geldt hierbij, hou je aan de 1,5 meter afstand! 
Om dat mogelijk te maken, worden er per seniorenteam 2 kleedkamers beschikbaar gesteld. 
Verder zullen de spelers zelf moeten regelen dat ze om de beurt douchen. Er wordt hierbij 
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. 

 

De looproute naar de kleedkamers is via de hoofdingang, de trap naar beneden en de 
binnendeur. Dit geldt niet alleen bij aankomst, ook in de pauze en na afloop van de 
wedstrijden wordt deze route gevolgd. 

 

De spelers verlaten de kleedkamers via de buitendeur in de hal beneden. 
 
Er komen stickers op de deuren en de looproutes worden op de vloer aangegeven. 
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Aanspreekpunt bestuur 
Vanuit het bestuur is de voorzitter voor de gemeente en eventueel voor de veiligheidsregio 
aanspreekpunt corona-aanpak binnen HDS. 

 

Corona-coördinatoren 
HDS stelt enkele corona-coördinatoren aan die op het sportpark herkenbaar aanwezig zijn 
door het dragen van een hesje. Coördinatoren verwelkomen de bezoekers en geven zo nodig 
aanwijzingen voor het naleven van de corona-regels van HDS. De coördinatoren zijn altijd 
met z’n tweeën. 

Trainingen 
• Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de 

trainingsactiviteit 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 
onderling 

• Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op 
buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg 
desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; 

• Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 

• Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 
highfives; 

• Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als 
dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk 
losgelaten worden; 

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 
sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantines; 

• Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor 
(veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. 

• Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 
overwinningsmomenten of tijdens een wissel; 

• Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan 
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo 
veel mogelijk in vaste groepen; 

• Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig 
je handen; 

• Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 
(keepers)handschoenen; 

• Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt; 

• Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen; 
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• Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer 
dat niet gebeurt; 

• Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; 

• Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter 
afstand houden; 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out. 

Wedstrijden 
• Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de 

voetbalactiviteit 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out of op de bank; 

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten 
voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; 

• De teams betreden gefaseerd het speelveld. 

• Er wordt geen line-up gedaan. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de 
middenstip. Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 

• Het vieren van een doelpunt, indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter 
afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te 
wijzen op zijn verantwoordelijkheid. 

• Warmlopen van wisselspelers. Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van 
de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen 
doel. 

• Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per 
wedstrijdveld zonder reservering en gezondheidscheck. Maar voor meer dan 250 
toeschouwers per veld geldt voor iedereen een reservering (registratie) en 
gezondheidscheck inclusief een doorstroomwaarborg. Zorg hierin ook dat iedereen vanaf 
18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;  

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan. 
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Scheidsrechters 
Deze richtlijnen gelden voor de verenigingsscheidsrechters die op zaterdag de jeugdwedstrijden leiden. Er 

wordt van uitgegaan dat de KNVB-scheidsrechters de richtlijnen kennen en volgen uit het protocol dat de 

KNVB heeft opgesteld voor de arbitrage. 

▪ Meld je bij aankomst bij het wedstrijdsecretariaat, schud geen handen. 

▪ Volg de aanwijzigingen van het wedstrijdsecretariaat op voor het verkrijgen van een fluit, 

notitieboekje, stopwatch, vlaggen en speelbal. Deze liggen op klaar in de bestuurskamer naast de 

kamer van het wedstrijdsecretariaat. 

▪ Maak desgewenst gebruik van de kleedkamer beneden in de gang. 

▪ Spreek met de leiders af dat de spelerspascontrole voor aanvang van de wedstrijd rond de middenstip 

op het veld wordt uitgevoerd. 

▪ De beide aanvoerders melden zich vervolgens voor de toss bij de scheidsrechter. Er worden geen 

handen geschud en de 1,5 meter afstand wordt hierbij in acht genomen 

▪ De regel dat de spelers elkaar voor de wedstrijd de hand geven om elkaar een sportieve wedstrijd toe 

te wensen vervalt. 

▪ Advies is om als scheidsrechter te allen tijde dus ook bij een opstootje de 1,5-meter afstand te 

waarborgen tot spelers. 

▪ Na de wedstrijd worden er geen handen geschud. 

 

Communicatie 
Het Protocol komt op de website van HDS te staan. Ook wordt het aan spelers en ouders, 

trainers en leiders door middel van een pushbericht met een link via de Voetbal.nl app. 

bekend gemaakt 

 

Bijlage: plattegrond met looprichtingen in het clubgebouw 
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