
 

Informatie voetbaltechnische maatregelen COVID-19   

1. vv Belfeldia doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter 

het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle 

maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar! 

2. Deelname aan trainingen door de jeugd is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te 

nemen dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de trainer, zodat de trainer weet wie 

er komt en ook zijn training hierop kan afstemmen. 

3. Blijf thuis en meld je af voor trainingen en wedstrijden bij (lichte) klachten als verkoudheid, 

koorts, niezen, hoesten en keelpijn. Indien er in het gezin/huishouden sprake is van klachten 

en/of COVID-19 het verzoek om thuis te blijven. Indien sprake van het vermoeden op infectie 

met COVID-19 of een positieve uitslag op de COVID-19 test verzoeken wij jullie om dit zo 

spoedig mogelijk (1) te melden aan de trainer/leider en (2) het bestuur van vv Belfeldia via 

info@belfeldia.nl. Op deze wijze kan worden gemonitord of er sprake is van bepaalde 

risicovolle groepen en kan waar benodigd tijdig actie worden ondernomen.  

4. Houd 1,5 meter afstand op het gehele complex als je 18 jaar of ouder bent. Dit hoeft niet 

op het veld (binnen de lijnen) bij trainingen en tijdens wedstrijden. Dus ook sprake van 1,5 

meter afstand in en om de dug-out, kleedlokalen, douches, kantine en op het terras.  

5. Trainers/leiders hoeven géén 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. 

Wel tot de jeugd van 13 tot 18 jaar.  

6. Neem zelf je eigen drinkfles mee en gebruik enkel en alleen je eigen drinkfles.  

7. We schudden geen handen vóór en na de wedstijd.  

8. Vermijd fysiek contact na een doelpunt, wissel of het winnen van een wedstrijd.  

9. Vanaf 18 jaar dragen we een mondkapje bij vervoer naar uitwedstrijden.  

10. Handen wassen vóór en ná de trainingen en wedstrijden. Hiervoor is specifiek een 

installatie geïnstalleerd aangesloten op de waterleiding. Het verzoek aan trainers om hierop 

toe te zien.  

11. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mag max. 1 

persoon in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. 

Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en 

tijdig op de verzamelplaats (zie later) aanwezig te zijn. 

12. Toeschouwers zijn in de basis weer welkom op het sportpark met inachtneming van alle 

corona maatregelen. Desalniettemin willen we graag de ouders/begeleiders vriendelijk doch 

dringend verzoeken om de trainingen tot nader order niet te bezoeken. Hiermee wordt 

voorkomen dat vrijwilligers van vv Belfeldia niet hoeven te controleren of bezoekers zich aan 

de regels en richtlijnen houden.  
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13. Kleedlokalen en toiletten zijn weer geopend. Douchen is weer toegestaan en we 

gaan er dan ook weer vanuit dat iedereen hier gebruik van maakt. Ook in de 

kleedlokalen dient door personen > 18 jaar minimaal 1,5 meter afstand tot een ander 

gehouden te worden. Concreet betekent dit: 

• Jeugd t/m O17 kan met het hele team tegelijkertijd in 1 lokaal en samen gebruik 

maken van de douches. 

• De jeugd O19 en senioren worden verdeeld naar beschikbaarheid van de kleedlokalen. 

Op trainingsavonden worden JO19 en de senioren verzocht in trainingskleding te 

arriveren. De voetbaltas kan worden neergezet in één kleedlokaal of worden 

meegenomen naar het trainingsveld. Na afloop van de training kan men zich verdelen 

over de resterende kleedlokalen en zodoende gebruik maken van de douches. Elke 

speler/leider dient 1,5 meter afstand tot een ander te houden. Mogelijk moet er dus, 

ondanks de 2 lokalen, in groepen gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen. 

• Bij O8 en O9 gaan vaak nog ouders/begeleiders mee om te helpen bij het omkleden. 

Om onduidelijkheden te voorkomen is het momenteel niet toegestaan om als 

ouders/begeleiders (behoudens de trainers/leiders) de kleedlokalen te betreden. 

Omdat we begrijpen dat dit niet altijd werkbaar is, is het tot nader order toegestaan 

voor spelers van O8 en O9 om niet te douchen. 

14. Er is sprake van één looproute bij de kleedlokalen. De ingang naar de kleedlokalen bevindt 

zich aan de zijde van het hoofdveld en de uitgang aan de zijde van veld 2 (richting Kom.Mijn). 

15. Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van 

andere inzichten. 

16. Vervoer met de auto. Als u met de auto reist, moet u rekening houden met de richtlijnen 

van het RIVM. Per 1 juli geldt: draag een mondkapje als mensen uit een ander huishouden in 

uw auto meerijden. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is 

het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te 

dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Als u alleen in uw auto rijdt of met 

mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen mondkapje te dragen.  
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