
 

Corona protocol: wedstrijden Elite/Dynamo Neede 
 
Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen: 

 Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen zijn beschikbaar. 
 De afstandsmaatregelen dienen te allen tijden te worden nageleefd. 

 Het is niet handig/ wenselijk voor ouders om in de kleedkamers te helpen met 
uitkleden/aankleden/afdrogen/douchen. 

 Beperk het toiletbezoek en kom bij voorkeur omgekleed naar de sporthal. Na afloop van de 
training heeft thuis douchen de voorkeur. 

 Maximaal 8 personen in de kleedkamer die tegelijkertijd kunnen omkleden. Deze maatregel 
geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder.  

 Teams die zijn ingedeeld in zaal A kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 1 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer  

 Teams die zijn ingedeeld in zaal B kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 2 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer 

 Teams die zijn ingedeeld in zaal C kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 3 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer 

 Je dient je bij aankomst en vertrek aan de aangegeven looproute te houden. Deze looproute 
zal toegevoegd worden als bijlage. 

 
Spelers/wisselspelers: 

 Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter 
afstand van elkaar houden.  

 Indien 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij 
uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of extra 
wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld. 

 Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon. 

 Schud geen handen, maar begroet de tegenstanders en scheidsrechter wel in het kader van 
Fair Play (wellicht als toevoeging, want dat was toch het doel?) 

 Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het 
voor de spelers niet toegestaan om te schreeuwen, te yellen of door het net naar de 
tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.  

 Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd 
niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel 
mogelijk thuis te douchen. 

 Houd bij het wisselen tussen de speelhelften/sets ook de 1,5 meter afstand aan. 

 Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek). 
 
  

 
 



 

Coaches: 

 Zorg dat uitspelende teams worden ontvangen bij aankomst op de sportaccommodatie voor 
een wedstrijd en worden geïnformeerd over het geldende protocol en de routing.  

 Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-
jeugd.  

 Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij 
uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een 
extra wisselbank naast de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.  

 Maak bij het wisselen van speelheft de spelersbank schoon. 

 Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechters wel.  

 Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.  

 Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter 
afstand aan. Ontsmet je handen na het gebruiken van andermans laptop/tablet.  

 
Officials: 

 Alle officials en opleiders boven de 70 jaar hoeven geen wedstrijden te fluiten, tenzij de 
official zelf schriftelijk aangeeft wel te willen fluiten.  

 Let op: na afloop van de wedstrijden worden de officials als publiek aangemerkt en daar 
gelden mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het begeleiden van een wedstrijd.  

 Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten etc) en reinig deze na afloop van de wedstrijd. 

 Schud geen handen, maar begroet collega’s en teams wel  

 Kom al omgekleed in official tenue  naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd 
niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamers.  

 Bij het gebruik van de kleedkamer is het van belang de 1,5 meter afstand te behouden.  

 Uitvoeren van spelerskaart controle: Houd 1,5 meter afstand in acht.  

 Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. 
Ontsmet je handen na het gebruiken van andermans laptop/tablet.  

 Indien een scheidsrechter zich op korte termijn voor een wedstrijd moet afmelden wegens 
een corona besmetting of corona gerelateerde klachten, zal hiervoor vanuit de nevobo geen 
sanctie worden opgelegd.  

 
Taken zaalwacht: 

 Reinig in ieder geval na elke wedstrijd de gebruikte materialen, denk hierbij ook aan de 
spelersbank, scheidsrechtersstoel, tafel, stoelen van de tellers, telbord, afstandsbediening 
van digitaal telbord en tablet. 

 Richt de wedstrijdtafel zo in dat alle betrokken op 1,5 meter afstand kunnen blijven  

 Personen aanspreken die zich niet houden aan de opgestelde protocollen bijv. zingen en 
schreeuwen binnen de accommodatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uitwedstrijden: 

 Draag een niet-medisch mondkapje als je bij je teamgenoten in de auto stapt. Kinderen t/m 
12 jaar hoeven geen mondkapje op. 

 Raadpleeg voor vertrek en aankomst de website van de vereniging die je bezoekt; neem 
kennis van de geldende protocollen en regels die gelden op de locatie waar jij je wedstrijd 
speelt. 

 Advies is om zo weinig mogelijk publiek mee te nemen naar uitwedstrijden. 
 
Toernooien: 
CMV: 

 Houd er rekening mee dat teams die klaar zijn met spelen tot het publiek gerekend worden, 
tenzij ze de sporthal verlaten  

 De organisator zorgt voor een locatie waar de teams kunnen pauzeren.  

 De spelers van de CMV-teams hoeven geen afstand van te houden tot elkaar, alle 
begeleiders boven de 18 jaar moeten dit wel. 

 Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan. Alle andere begeleiders en chauffeurs 
moeten op de tribune plaatsnemen met inachtneming van de 1,5 meter  

 Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.  
 


