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CORONAPROTOCOL WEDSTRIJDEN/TRAININGEN RKPSC per 1 september 2020
Inmiddels zijn de trainingen en wedstrijden op ons sportpark weer hervat. Gezien de
coronarisico’s willen en moeten we dat op een zorgvuldige en verstandige manier doen. Om de
besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden nemen we als RKPSC verschillende
maatregelen.
De belangrijkste uitgangspunten voor de komende tijd zijn opgenomen in dit protocol. Het is
waarschijnlijk dat er regelmatig updates plaatsvinden.
De belangrijkste regels voor de trainingen zijn:
 Het sportpark is geopend voor zowel spelers, trainers als ouders/verzorgers.
 Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 We verzoeken ouders/verzorgers (en andere toeschouwers) dringend 1,5 meter afstand
te houden en de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 Neem je eigen bidon mee en gebruik alleen die van jezelf.
 Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de accommodatie en blijf na de training niet
hangen.
 Kom zoveel mogelijk op de fiets.
Kleedkamergebruik (tot nader order)
 Maak zo min mogelijk gebruik van de kleedkamers. Kom bij voorkeur in trainingsoutfit
naar de training of wedstrijd, en douche bij voorkeur thuis.
 Er mogen maximaal 8 spelers van 18 jaar of ouder tegelijk gebruikmaken van dezelfde
kleedkamer.
 Senioren teams krijgen per team twee kleedkamers toegewezen, om de 1,5 afstand te
kunnen waarborgen. Dit geldt alleen indien het programma het toelaat. Indien er
onvoldoende kleedkamers beschikbaar zijn, dan dient op elkaar gewacht te worden.
Deze regel geldt op onze accommodatie voor trainingen en wedstrijden en hanteren we voor
zowel thuis- als uitspelende teams.
Voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar gelden in de kleedkamers onderling geen beperkende
maatregelen. De juniorenteams kunnen dus ‘normaal’ een kleedkamer delen. Dringend verzoek
is om niet langer dan nodig de kleedruimte te gebruiken. Kleedkamers dienen te allen tijde
schoon achter gelaten te worden.
Wedstrijdbesprekingen voor seniorenteams kunnen niet in de kleedkamer of in een andere
ruimte plaatsvinden waar de 1,5 meter afstand tussen personen niet gewaarborgd kan worden.
Vervoer van/naar uitwedstrijden
Vanaf 1 juli geldt er geen limiet meer op het aantal mensen dat samen in een auto mag zitten.
Een mondkapje opzetten wordt geadviseerd indien passagiers uit verschillende huishoudens
komen. RKPSC stelt mondkapjes beschikbaar voor kaderleden, ouders en spelers ouder dan 12
jaar. Deze zijn verkrijgbaar bij Henk en Jose.
Publiek bij wedstrijden
Tijdens wedstrijden zijn maximaal 100 toeschouwers welkom, waarbij uiteraard de 1,5 meter
afstand en de algemeen geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht genomen moeten
worden. Dit is ook het aantal personen dat maximaal in de kantine mag komen.
Wij handhaven dit aantal aan de poort. Dit betekent helaas vol is vol, maar wij zien dit voorlopig
als de enige manier om aan de vereiste maatregelen te kunnen voldoen.
Op de tribune van veld 1 geldt: twee stoeltjes afstand tot iemand die niet tot je gezin behoort (in
de lengte en in de breedte). Tot slot geldt hier een looprichting. Toegang tot de tribune via
de kant van de kantine en het verlaten van de tribune aan de andere zijde.
Mocht u een uitwedstrijd willen bezoeken dan attenderen wij u erop dat er op overige
sportparken andere regels kunnen gelden. Hierbij dan ook het advies om de website van de
betreffende voetbalvereniging te checken op de actueel geldende maatregelen.

Bezoekende teams
Van de bezoekende vereniging worden maximaal 30 toeschouwers toegelaten tot het
sportpark. Wij zullen het bestuur niet meer ontvangen in de bestuurskamer omdat we daar de
1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. Daarnaast vragen wij de bezoekende vereniging
kennis te nemen van dit protocol en de maatregelen die zijn getroffen op het sportpark.
Kantine
Bij binnenkomst clubgebouw/kantine verzoeken wij iedereen de handen te reinigen en zich te
houden aan de looprichting. We komen binnen via de normale ingang en vertrekken via de
uitgang bij het terras. Er zijn uitsluitend zitplaatsen (100 stuks) en de tafels en stoelen mogen
niet verplaatst worden. Ook vragen we iedereen zich te registreren die in de kantine komt.
Uiteraard gelden in de kantine ook de gebruikelijke veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Richtlijnen RIVM
Naast het bovengenoemde gelden uiteraard ook de richtlijnen van het RIVM:
 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt, buiten de sportactiviteiten minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar.
 Wanneer je coronaverschijnselen hebt blijf je thuis. Dat geldt ook als een gezinslid of
andere huisbewoner deze klachten heeft. Pas als jij of je gezinslid/mede huisbewoner
deze klachten heeft. Pas als jij of je gezinslid/mede huisbewoner klachtenvrij bent/is
mag je weer op ons sportpark komen. Het is goed om je in een dergelijk geval te laten
testen.
 Neem de hygiëne maatregelen in acht en was regelmatig je handen, schudt geen
handen en hoest en nies in je ellenboog.
Tot slot
Het bestuur van RKPSC wil benadrukken dat wij ons uiterste best doen om alle
voetbalactiviteiten op een zo veilig mogelijke manier te organiseren, maar dat kunnen wij
uiteraard niet alleen. Gebruik vooral het gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid. Ook
bij ons geldt: samen tegen Corona!
Sportieve groet,
RKPSC

