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Corona protocol vv Albatross 
 
Om het voetbal en het gebruik van de kantine op een veilige manier en binnen de geldige regels te 
faciliteren, is dit protocol opgesteld. Dit protocol specifiek voor onze vereniging is opgesteld op basis 
van de diverse protocollen opgesteld door NOC/NSF, KNVB en Koninklijke Horeca Nederland. Het is 
een samen voegsel van regels die ons opgelegd worden en maatregelen die we zelf “invoeren” om 
aan de opgelegde regels te kunnen voldoen.  
 
De maatregelen zijn verdeeld in een drietal categorieën:  

1. Algemene basis regels 
2. Regels en afspraken op trainings- en wedstrijddagen tijdens en rondom de training/wedstrijd 
3. Regels en afspraken in de kantine en op het terras (horeca regels) 

 
1. Algemene basis regels 
Los van de specifieke regels m.b.t. de sportbeoefening en kantinebezoek gaan we er vanuit dat 
iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Er zijn algemene richtlijnen waar een ieder zich aan dient te 
houden ongeacht sport, werk of welke andere situatie dan ook. Wij volgen hierin de RIVM of door de 
overheid opgelegde richtlijnen en maatregelen. Het gaat dan om de volgende basis uitgangspunten:  

 Spelers, ongeacht de leeftijd, komen alleen naar de voetbal wanneer men niets mankeert. 
Blijf bij klachten thuis en laat je testen; 

 Vermijd drukte; 
 Houd 1,5 meter afstand van anderen; 
 Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elle boog; 
 Schud geen handen; 
 Als je in een oranje of rood gebied hebt verbleven ben je, na terugkomst in Nederland, 10 

dagen niet welkom op het sportcomplex. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. 
 
Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij 1 van de leden dan gaat het volgende protocol in 
werking: 

1. De speler informeert zijn trainer en begeleiding; 
2. Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers 

met hem/haar in contact zijn geweest; 
3. Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen 

in quarantaine moeten en contact moeten opnemen met de GGD; 
4. Op dit moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd; 
5. Verder volgen we de aanwijzingen van GGD. 

 

2. Regels en afspraken op trainings- en wedstrijddagen tijdens en rondom de training/wedstrijd 
1. De kleedkamers zijn tijdens trainings- en wedstrijddagen gesloten voor de jeugd (t/m JO19) 

van v.v. Albatross. Dus kleed je thuis om en thuis douchen;  
2. De kleedkamers zijn wel beschikbaar voor de bezoekende partij. Zij mogen ook gebruik 

maken van de douches. Er mogen maximaal 8 spelers in een kleedkamer. De douche mag 
met maximaal 2 spelers tegelijk gebruikt worden;  

3. Er worden geen wedstrijd besprekingen in de kleedkamer, bestuurskamer of kantine 
(oftewel binnen) gehouden;  

4. De jeugd teams komen in de rust niet terug in de kleedkamer, maar rusten op het veld; 
5. Senioren team kunnen de rust in de kleedkamer doorbrengen. Let op, ook in de rust is het 

maximum aantal spelers per kleedkamer van toepassing;    
6. Schud geen handen en geef geen highfives; 
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7. Na een wedstrijd of training wordt de kleedkamer zo snel mogelijk verlaten; 
8. In de dug-out is de 1,5m maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding 

moeten naast dug-out plaatsnemen, ook weer op 1,5 afstand; 
9. Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons; 
10. Bij het vervoer, per auto, naar een uitwedstrijd is het dringend advies om alle inzittenden 

een mondkapje te laten dragen; 
11. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers 

van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantines; 

12. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel; 

 
3. Regels en afspraken in de kantine en op het terras 

1. In de kantine en op het terras zijn de horeca regels van toepassing. Wij zijn hier dus 
gehouden aan de regels van Koninklijke Horeca Nederland;  

2. Er wordt 1,5 meter gehanteerd in de kantine en op het terras voor iedereen boven de 18 
jaar; 

3. Er mogen maximaal 100 personen in de kantine, dan wel niet meer dan het aantal 
zitplaatsen. In de kantine is men verplicht te gaan zitten. Zijn er geen zitplekken meer 
beschikbaar dan mag je niet in de kantine verblijven;  

4. Maximaal 250 personen op het terras/onder de overkapping, dan wel niet meer dan het 
aantal zitplaatsen; Op het terras is men verplicht te gaan zitten. Zijn er geen zitplekken meer 
dan mag je niet op het terras verblijven; 

5. In de kantine en op het terras is men verplicht te gaan zitten. Zijn er geen zitplekken meer 
dan mag je niet in die ruimte verblijven.   

6. Maak zo veel mogelijk gebruik van de looprichtingen en hou rekening met de maximaal 
toegestane personen in een ruimte (wordt bij elke ruimte aangegeven);   

7. Zoveel mogelijk contactloos en cashless betalen; 
8. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan. 


