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1. Uitgangspunten:  
Dit document beschrijft het coronaprotocol van voetbalvereniging Wapserveen. Het is 

opgesteld  door het bestuur als aanvulling op de reeds geldende richtlijnen vanuit de 

veiligheidsregio en de KNVB.  

Naast de reguliere zaken zoals vaak handenwassen, 1,5m afstand houden en 

thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt, heeft het bestuur een aantal maatregelen 

genomen en doet het dringende advies  voor zaken die in dit protocol zijn opgenomen. 

2. Algemene regels:  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts;  
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!;  
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 
sporten);  
• Vermijd drukte;  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan onze 
voetbalvereniging;  
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Vermijd het aanraken van je gezicht;  
• Schud geen handen.  
 
3. Corona coördinator:  
De vereniging heeft geen corona coördinator aangesteld. Eventuele vragen, 
opmerkingen of klachten kunnen via ons mailadres doorgegeven worden; 
info@vvwapserveen.nl  
 
4. Kantine/terras:  
Voor de gang van zaken in de kantine (De Wiekslag) heeft het bestuur afspraken 
gemaakt met de beheerder, WMW; 
● Houd je aan de aangegeven looprichtingen; 
 ● In de kantine en op het terras is zitten verplicht;  
●  Op zaterdag zal de kantine gesloten blijven. De kleedruimtes zullen wel open zijn. 
Neem zelf een bidon/drinkfles voor tijdens de wedstrijd/rust mee.  
Ook voor publiek/ouders van tegenstanders is de kantine gesloten. 
● Op zondag zal de kantine na de wedstrijd beperkte tijd open zijn (tot ca 17:30 uur); 
● De kantinebeheerder kan eventueel een consumptie uitgave plek inrichten;  
● Er staan overal dispensers met ontsmettingsmiddel;  
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● Zorg dat 1 persoon per tafel de bestellingen doet en betaal zoveel mogelijk met PIN;  
● Bezoekers/leden kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij 
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  
 
5. Bestuurskamer:  
Per  team worden maximaal 2 personen in de bestuurskamer toegestaan. Ook de 
scheidsrechter is daar welkom.  Samen met de Gastvrouw mogen dus maximaal 6 
personen in de bestuurskamer aanwezig zijn. 
 
8. Kleedkamers/douches: De ingangen van onze kleedkamers kunnen in deze tijd als 
vrij nauw worden ervaren. Bij in- en uitgaan zal de 1,5 meter lastig te handhaven zijn. 
Iedereen zal zich dit bewust moeten zijn en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de douches. Niet allemaal tegelijk, handhaaf de 
1,5 meter!  
Dringend verzoek aan iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te 
betreden wanneer dit niet noodzakelijk is. 
 
9. Sportpark/wedstrijden:  
●  Voor buiten geldt maximaal 250 toeschouwers per wedstrijdveld zonder reservering 
en zonder gezondheidscheck, waarbij iedereen vanaf 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 
meter afstand moet houden, tenzij uit één huishouden;  

●  Zodra de wedstrijd is afgelopen geldt voor spelers vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand 
weer;  

● Bij doelpunten beperkt juichen, geen onnodig contact;  

●  Schreeuwen of zingen is verboden;  

●  De 1,5 meter afstand is ook van toepassing in de dug-out;  

 
10. Vervoer uitwedstrijden:  
Het bestuur doet het dringende advies om bij vervoer van- en naar uitwedstrijden 
mondkapjes  te dragen als er meerdere mensen in een auto rijden die niet tot één 
huishouden behoren. Dit geldt voor alle leeftijden. 
 
11. Status van dit protocol: Dit protocol is een aanvulling op de vigerende protocollen 
vanuit o.a. de KNVB en RIVM. 
 
Kijk voor de vigerende protocollen op de website van de KNVB: 
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen  
 

Let op de aangebrachte affiches met aanwijzingen en houdt u daaraan! 
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