
We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee! Maar ‘gewoon’ gaan 
voetballen/korfballen is er helaas niet bij dit jaar. Het coronavirus is voorlopig nog niet weg, 
waardoor ook wij beginnen aan een onzekere periode. Het corona virus heeft veel veranderd 
voor de uitoefening van onze sport, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De huidige 
richtlijnen die NOC*NSF heeft uitgegeven zijn ook voor de KNVB en SV Lierop leidend. 
  
Wij houden rekening met de regels die er gelden tijdens de trainingen en de wedstrijden en 
bij het vervoer bij uitwedstrijden. Hieronder enkele maatregelen die nu gelden rondom 
wedstrijden en trainingen: 
• Heb je COVID verschijnselen dan ben je niet welkom op ons sportpark. Zodra de 
verschijnselen over zijn en na afloop van de periode in quarantaine ben je weer van harte 
welkom; 
• Toeschouwers en bezoekers houden bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de 
sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. (tenzij ze uit één huishouden komen); 
• Kantine: 
Bij toegang tot de kantine wordt iedereen van 18 jaar en ouder verzocht om via de 
intekenlijst contactgegevens beschikbaar te stellen. Deze lijsten zijn te vinden onder onze 
nieuwe veranda voor de kantine. Hier staat ook desinfecteermiddel. Gelieve hier gebruik van 
te maken; 
• Kleedkamers en douchen: 
Bij trainingen op maandag tot en met woensdag is er geen gelegenheid om gebruik te maken 
van de kleedkamers en douches. Op donderdag is dit wel mogelijk. Per team zijn meerdere 
lokalen beschikbaar, zie de aanwijzingen hiervoor op het sportpark. Voor 18 jaar en ouder 
geldt hierbij de 1,5 meter afstand tenzij ze uit één huishouden komen; 
• Bidons: 
Spelers worden verzocht zelf bidons/ drinkflessen mee te nemen voor tijdens trainingen en 
wedstrijden. 
• Vervoer bij uitwedstrijden: 
Voor personen vanaf 13 jaar is het advies: draag een mondkapje wanneer je buiten je 
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaat; 
• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij 
noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
• Trainers en begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 
12 jaar; 
  
Om op een veilige en hygiënische manier te kunnen voetballen heeft de KNVB voor de 
verschillende doelgroepen coronaprotocollen opgesteld. Wij verwijzen jullie naar deze 
protocollen die je hier kunt vinden https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen. 
  
Deze protocollen en maatregelen zijn tot nader order van toepassing. Wij blijven de 
ontwikkelingen volgen en zodra hier nieuws over is communiceren wij hierover. Mocht je 
hier vragen over hebben, klop gerust bij ons aan. Je kunt hiervoor contact opnemen met 
onze voorzitter Arjan Heijblom (telefoon: 06 – 57 349 347 of via mail: voorzitter@svlierop.nl) 
Wij beseffen ons dat het naleven van deze maatregelen discipline en flexibiliteit vergt van 
ons allen. Maar samen gaat ons dit lukken. 
 
Bestuur SV Lierop 


