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Beste spelers, trainers, coaches, begeleiders, 
vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere 
betrokkenen. 
 
Hierbij presenteren wij het vernieuwde 
Coronaprotocol ten aanzien van de start van het 
nieuwe voetbal/handbalseizoen. 
 
Het RIVM verstuurd met regelmaat updates en 
adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen 
goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als 
het om wedstrijden of andere gerelateerde 
activiteiten gaat.  
 
Op de website van het RIVM vind je de laatste 
informatie. Bekijk ook de veel gestelde vragen over 
corona en sport op Rijksoverheid.nl  
 
De hierna beschreven richtlijnen dient door iedere 
bezoeker (sporter, supporter etc.) aan ons 
sportcomplex opgevolgd te worden. Indien dit niet 
het geval is kunt u hierop worden aangesproken. 
Wij hopen dan op uw begrip en medewerking. 
 

 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 
38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Na 24 uur geen 
klachten, mag weer gesport worden. 
 
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van personen 
buiten jouw huishouden. 
 
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes. 
 
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
 
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek 
sportlocatie. Minimaal 20 seconden 
 
Douche thuis 
 
Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 
Schud geen handen. 
 
 
 
 

CORONAPROTOCOL SV SPARTANEN VANAF 01 SEPTEMBER 2020 

 

Wat mag nu wel en wat niet? 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij 
contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.  
 

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar 
te houden, waaronder in de kleedkamers. 

 
 Vanaf 1 juli mag er weer gesport worden en zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel 

binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 
 

 Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 
toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. 
 

Trainers en coaches zijn hierover geïnformeerd en alle aanwijzingen van hen dienen door alle sporters, ouders en verzorgers te 
worden opgevolgd. 

 
Bron: KNVB en NOC*NSF  

Voor meer informatie, check het sportprotocol 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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De kantine 
 
Vanaf 05 september zal de kantine weer openen onder strikte voorwaarden, namelijk; 
 

 Er mag alleen op de stoelen worden plaatsgenomen welke aan een tafel zijn toegewezen. 

 Het verschuiven van stoelen naar andere tafels om meer plaatsen aan één tafel te creëren is 

niet toegestaan. 

 Als alle stoelen bezet zijn kan er op 1,5m worden besteld aan de bar maar consumpties 

dienen buiten te worden genuttigd. 

 Bij thuiswedstrijden van ons 1e elftal (het drukste moment op ons complex zullen er 

aanvullende koffie/tappunten worden gecreëerd.   

 Binnen de kantine zal er worden toegezien dat iedereen de 1,5m regel respecteert 

 
Indien de vereniging opmerkt dat bezoekers in de kantine deze regels niet kunnen naleven, dan 
wordt er overwogen om wederom en per direct de kantine voor onbepaalde tijd te sluiten.  
 
 
Protocol in de kleedkamers 
 

 Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5 
meter afstand te bewaren ook niet in de kleedkamer. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 
1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de coach, begeleider of trainer.  

 

 Daarom is besloten dat slechts één begeleider (coach, begeleider of trainer etc.) zich in de 
kleedkamer mag begeven. Hierop wordt door de vereniging toegezien en gehandhaafd. 

 

 Wij adviseren om teams tot JO11 in tenue naar de wedstrijd/training te brengen en thuis ook 
weer te douchen en omkleden.  
 

 Sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden in de kleedkamers. 
 

 Om dit te waarborgen zijn er 6 personen per kleedkamer toegestaan. 
 

 Wij verzoeken aan alle thuisspelende teams op in sportkleding naar de vereniging te komen 
en zonder kleedkamer bezoek thuis te douchen. 
 

 Hierdoor kunnen wij onze gasten toch ruimte in de kleedkamers bieden. 
 

 Wellicht kan er vanuit het wedstrijdsecretariaat op zondagen zodanig worden gepland dat 
alle teams toch een kleedkamer beschikbaar is, dit kan overigens niet worden gegarandeerd.  
 

Wij zullen er alles aan doen om iedereen een plaatsje te geven, mocht dit echter niet lukken dan 
rekenen wij op jullie begrip 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAATREGELEN SPARTANEN PER 24 AUGUSTUS 2020 
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Voor alle teams 
 
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Spartanen en reis alleen of kom met één 
persoon uit jouw huishouden.  
 
De toegang tot het sportcomplex is zoals gewend door de hoofdpoort. Het zwarte hek richting A-veld 
zal worden geopend zodat de trainers en sporters direct het veld op kunnen lopen. 
 
Trainers, coaches, begeleiders en sporters mogen via de hoofdpoort het sportcomplex verlaten maar 
voor personen van 18 jaar en ouder zullen ook hier weer 1,5m in acht moeten nemen.  
 
Verlaat direct na de sportactiviteit het sportcomplex, blijft niet hangen. 
 
De kantine blijft voor iedereen gesloten.  
 
Kleedkamers alleen voor spelers en één begeleider toegankelijk 
 
Ouders en toeschouwers boven de 18 jaar zijn welkom op het sportcomplex maar; 
 

 Op 1,5m langs de lijn. 
 Indien u van dezelfde gezinssamenstelling hoeft u hier uiteraard geen rekening mee te 

houden. 
 Niemand, buiten één begeleider van het betreffende team is welkom in de kleedkamers. 
 Bij regen kunt u dus niet schuilen in ons complex, houdt hiermee rekening voordat u naar 

onze vereniging afreist (neem een goede paraplu mee). 
 
 

 
Verdere protocollen 
 
Wat als er iemand positief is getest op Corona? 
 
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment 
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen 
volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de 
GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. 
Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen 
en wedstrijden. 
 
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen 
volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB/NHV zodat de gevolgen 
voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken. 
 
Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test 
 
 
 

Trainers, coaches en begeleider zijn vrij om zelf extra maatregelen te treffen 
 

Toiletten zijn beschikbaar alsmede de EHBO koffer in het ballenhok, bestuurskamer en de defibrillator in de hal. 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/leefregels
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Moeten reservespelers en begeleiding 
ook op de bank 1,5m afstand houden? 
 
Reservespelers en teamofficials boven de 
18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar 
houden, ook op de reservebank. De extra 
ruimte kan gecreëerd worden door 
bijvoorbeeld het gebruik van stoelen 
naast de dug-out. Deze mogen neergezet 
worden buiten de instructiezone richting 
de hoekvlag. Alle teamofficials die niet 
strikt noodzakelijk plaats moeten nemen  
op de reservebank worden geadviseerd 
om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband 
met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die 
plaatsneemt op de reservebank afgeraden. Tot nader order is het benoemen van een pupil van de 
week opgeschort. 
 
Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training of wedstrijd? 
 
We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen 
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. 
Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij 
aan wel hulp te verlenen.  
Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de 
specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen 
afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te 
verkleinen. 
 
Teams reizen vaak met enkele auto's naar wedstrijden. Is dat verstandig? 
 
Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden 
in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. 
Volg op dit gebied vooral de overheidsregels die op dit moment gelden, zie ook het Protocol 
Verantwoord Sporten. 
 
Hoeveel toeschouwers mogen er worden toegelaten? 
 
Voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en 
betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten; 

 Voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers). 

 Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers als je zonder reservering en 
gezondheidscheck, placering werkt. 

Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters! 
 
Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband! 
 
 
 
 
 

Deze mededeling is in de dug-outs opgehangen 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Corona coördinatoren SV Spartanen 
 
In eerste instantie zijn wij als SV Spartenen ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed 
mogelijk worden nageleefd op onze accommodatie. Hiervoor hebben wij ‘coronacoördinatoren’ 
aangewezen die gelden als aanspreekpunt en kunnen mensen erop wijzen wanneer zij bijvoorbeeld 
de 1,5 meter niet goed in acht nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de 
controle en handhaving op de coronamaatregelen. 
Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed 
worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste 
sanctie besluiten de club te sluiten.  
 
Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten 
komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de 
regels. 
 
De Corona coördinator kan een team of persoon altijd aanspreken op gedrag, er wordt verwacht dat 
aanwijzingen van deze personen altijd en direct worden opgevolgd. Alle coördinatoren kunnen alle 
teams en personen aanspreken op gedrag ongeacht of dit handbal of voetbal betreft.  
 
Indien een team of persoon zich meerdere malen onttrekt van maatregelen, kan SV Spartanen dit 
team of persoon de toegang tot het sportcomplex weigeren voor verdere activiteiten. 
 
Spelers, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere betrokkenen 
kunnen deze personen altijd contacten om duidelijkheid te verkrijgen omtrent opvolgen en 
handhaven van dit corona protocol. 
 
Op deze wijze dragen wij als vereniging bij aan een verantwoord beleid richting een gezonde 
maatschappij. De huidige gezondheidssituatie binnen de gemeente Medemblik lijkt nu stabiel, wij 
houden deze situatie sterk in de gaten en behouden ons het recht om bij een verslechteringen van 
de gezondheidssituatie trainingsmogelijkheden in te trekken en hopen daarbij op uw begrip.  
 
Indien deze informatie niet toereikend is en u heeft wellicht nog vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met uw (Hoofd)bestuur of Corona coördinatoren.   
 
Ook kunt u opmerkingen en vragen stellen via de bekende wegen, wij proberen dan zo snel mogelijk 
uw vraag te kunnen beantwoorden: 
info@spartanen.nl 
voetbal@spartanen.nl 
spartanen@handbal.nl 

 

Corona coördinatoren 

Hoofdbestuur Handbal Voetbal 

Jeroen de vries Renée Honing Adri beerepoot 

Frank Vlaar Rosan Ootes Tim Koenders 

Mark Beemster Nanda Schouten Michael Dekker 
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mailto:voetbal@spartanen.nl
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