
 

Corona-richtlijnen per 15 december 2020 
 
De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de overheid, 
NOC*NSF, KNVB zijn altijd van toepassing voor de velden en accommodaties op sportpark 
De Kruitmolen. 

Dit protocol treedt in werking op 15 december 2020 om 00.00 uur en wordt aan de hand van 
wijzigingen door de hiervoor genoemde instanties zo nodig aangepast. De Rijksoverheid heeft 
bepaald dat deze regels tenminste 5 weken van kracht zijn (in ieder geval tot 19 januari 2021).  

Alle amateurcompetities blijven tot nader order stilgelegd. Binnensporten is op dit moment 
verboden. 

FC Dauwendaele wil geen enkel risico lopen wat betreft jouw gezondheid en de 
gezondheid van anderen, zeker de ouderen en kwetsbare mensen onder ons. 

Mocht de club ondanks alle genomen maatregelen, toch een boete van € 3.900,00 
ontvangen, omdat personen zich niet aan de 1,5 meter afstand of andere instructies 
hebben gehouden, dan wordt die boete verhaald op die personen die de regels hebben 
overtreden. Houd je ook aan deze regels bij uitwedstrijden! 

--> Voor iedereen op sportpark De Kruitmolen geldt: 

Neem zelf je verantwoordelijkheid, gebruik je gezonde verstand en geef elkaar de ruimte. 

 Trainingen vanaf de senioren is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling en tussen 
de groepen 1,5 meter afstand te houden. Maximaal 2 personen mogen als groep samen 
trainen (exclusief trainers). Er mag tijdens de training niet onderling worden gewisseld tussen 
de groepen. Het aantal trainers moet in lijn zijn met de normale samenstelling. Er worden 
geen wedstrijden gespeeld. 

 Trainingen tot en met de MO/JO19 is toegestaan. Hierbij gelden de1,5 meter afstand en de 
maximale aantallen regels niet. Er mogen alleen onderling (binnen de club) wedstrijden 
worden georganiseerd.  

 Buitenom de trainingen geldt altijd: Houd je aan de 1,5 meter afstand. Vanaf 13 jaar geldt 
tevens dat je niet met meer dan twee personen bijeen mag staan/komen. Verlaat na de 
training zo spoedig mogelijk het terrein en ga direct naar huis. 

 Heb je klachten (ook al zijn ze maar licht), of heeft iemand in je huishouden of gezin klachten, 
dan blijf je thuis! 

 Vermijd drukte. 
 Hoest/nies in je ellenboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes. 
 Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit ook voor en na het bezoek aan 

sportpark De Kruitmolen en na toilet bezoek. 
 Volg de aangegeven looproutes. 
 Geen ouders, toeschouwers en publiek op het sportterrein. 
 Dringend advies: draag een niet-medisch mondkapje buitenom het sporten in voor publiek 

toegankelijke binnenruimtes. 

 Fietsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling, geen fietsen binnen de hekken. 
 Het rookbeleid is van toepassing. 
 Sporters en trainers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de 

training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 Respecteer en volg altijd de aanwijzingen van de beheerder, vrijwilligers, commissie- en 
bestuursleden op. 

  



 

DE KANTINE, BLOKHUT EN HET KLEEDKAMERGEBOUW BLIJVEN GESLOTEN.  

--> Aanvullende regels voor de trainingen en onderlinge wedstrijden 

 Er mogen geen tassen, jassen, schoenen en andere kledingstukken in het kleedkamergebouw 
worden gelegd. Ook niet als het regent! 

 Toiletgebruik is volgens de regels toegestaan, maar de club kiest ervoor om het 
kleedkamergebouw gesloten te houden. Zorg dus dat je voorafgaand aan het sporten thuis 
naar het toilet bent geweest. 

 Alleen trainers hebben toestemming om hun materiaal op te halen in het kleedkamergebouw. 
 Het is niet de bedoeling om koffie/frisdrank/bier/eten te nuttigen in het kleedkamergebouw, de 

kantine of de blokhut. 
 Desinfecteer bij binnenkomst van het kleedkamergebouw eerst je handen. 
 Hesjes niet uitwisselen en na iedere training wassen. 
 Houd je aan je trainingstijd. 
 Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan. Neem je verantwoordelijkheid. 
 Geen geforceerd stemgebruik in en langs het veld. 
 Gebruik altijd je eigen bidon / drinkfles en voorzie deze van je naam. 
 Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt. 
 Probeer de bal zo min mogelijk te koppen. 
 Spuug en snuit niet op het veld. 
 Houd 1,5 meter afstand met sporters van 18 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport. 
 Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. 
 Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand. 

Voor alles geldt: geef elkaar de ruimte en houdt rekening met elkaar! 

Link naar de KNVB Coronaprotocollen: 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-
coronavirus-en-voetbal 

Link naar de NOC/NSF protocollen: https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Link naar de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport  

Plan B: blijven voetballen in tijden van corona 

Link naar het KNVB plan B:  https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62195/half-januari-besluit-
over-vorm-waarin-competities-worden-hervat 
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