
EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS                     

Accommodatie regels KV Rietvogels:                                              

Allereerst geld natuurlijk ben je niet fit en heb je klachten die met Corona te maken kunnen 

hebben blijf thuis!  

Neem de maatregelen mbt de veiligheids- en hygiëneregels in acht welke zijn voorgeschreven 

door de RIVM en vanuit de KNKV 

 

Kleedkamer regels en mbt de wedstrijd 

 Ben je niet fit? Heb je klachten die met Corona te maken kunnen hebben?  
Betreed deze accommodatie of kleedkamer niet. 
 

 Alle aanwezigen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

 Wedstrijdbesprekingen kunnen niet in de kleedkamers gehouden worden. Wij 

adviseren jullie om de besprekingen op het veld te houden. Langs het veld, in de dug-

out dient ook 1,5 meter onderling afstand gehouden te worden bij de leeftijd vanaf 

18 jaar. 

 

 Speelsters en coach nemen een eigen drinkbidon mee naar de wedstrijd. In rust 

wordt wel ranja geschonken; 

 

 In de kleedkamer bewaren we vanaf 18 jaar 1,5 mtr afstand, ook tijdens het 
douchen! Je kan met max 2 personen tegelijk onder de douches. 
Er mogen maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer.  
 

 Kom zoveel mogelijk omgekleed in je sportkleding en maak niet lang gebruik van de 

kleedruimte. 

 

 Tijdens de wedstrijd gelden er geen afstandsregels onderling in het speelveld  

 

 Voorafgaand aan, tijdens het rustmoment en na de wedstrijd blijft  de 1,5 meter 

afstand van elkaar gehandhaafd bij de leeftijd vanaf 18 jaar. Dit geldt ook voor 

speelsters op de reservebank bij een leeftijd vanaf 18 jaar 

 

 We laten de kleedkamers altijd netjes achter! Er liggen desinfectans doekjes in het 

kleedhok, reinig hiermee de bankjes en aanraak punten zoals deurklinken en 

doucheknoppen. 

 

 Doe je kleding  en schoenen in je sporttas en zet deze onder de bank  of meenemen 

naar het veld zodat ook de volgende tegenpartij zich kan gaan omkleden 



Protocol publiek                                                                                      

 Als allereerste regel blijft ‘gebruik je gezonde verstand, blijf bij corona gerelateerde 

klachten thuis en laat je testen’! Neem tevens de gebruikelijke veiligheids- en 

hygiëneregels in acht; 

 

 Toeschouwers, welke niet tot 1 gezin behoren, moeten tijdens de wedstrijd 1,5 

meter afstand van elkaar houden bij de leeftijd vanaf 18 jaar. Voor kinderen jonger 

dan 18 jaar geldt deze regel niet 
 

 Toeschouwers rondom het veld verdelen zich op eigen verantwoordelijkheid met in 

achtneming van de 1,5 meter afstand. Spreek mensen aan die te dicht bij je komen 

staan en vraag de 1,5 meter te respecteren; 
 

 Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan; 
 

 Na afloop van een wedstrijd kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten 

het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. 

Hou de maatregelen aan die door de kantine van de voetbal worden gehanteerd; 

 

 Respecteer altijd de maatregelen / aanwijzingen van de club waar je op bezoek gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOCOL KANTINE  VV Riethoven 

We maken als korfbalvereniging gebruik van de kantine van VV Riethoven wil iedereen a.u.b. de 

volgende regels in acht nemen met betrekking tot corona: 

 Heb je klachten zoals veel hoesten, koorts, verkoudheid kom dan niet in de kantine (kom 

überhaupt niet op het sportpark) en ga naar huis. Laat je vervolgens testen op Corona.  

 

 Zorg dat je steeds 1,5 meter afstand houdt met de personen, die bij je staan of wilt passeren. 

 

 Hoest / nies in je elleboog. Geef geen knuffels.  

 

 Voor binnengaan kantine gebruik de ingang deur vanaf het terras en vul het formulier in. 

Registreer je contact gegevens (op de tafel bij de ingang zijn registratieformulieren aanwezig) 

ten behoeve van mogelijk contactonderzoek en beantwoord de gestelde vragen. Deze 

informatie wordt maximaal 2 weken bewaard. 

 

 Wanneer je naar huis gaat of wanneer pauze voorbij is van wedstrijd, svp de uitgang nemen 

via de toiletten. (De officiële ingang) 

 

 Desinfecteer altijd je handen bij binnenkomst en wanneer je naar huis gaat.  

 

 De kantine is zo ingericht dat we voldoen aan de richtlijnen van de overheid/RIVM. Tafels en 

stoelen mogen daarom niet worden verplaatst. Er zijn in de kantine alleen zitplaatsen. Je 

bent dan ook verplicht op een stoel of barkruk te gaan zitten. Blijf zoveel mogelijk op deze 

plek zitten en loop niet steeds van de ene naar de andere persoon!  

 

 Vol=Vol Verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven, houd je daarom aan de 

aangegeven looproutes. Spreek elkaar erop aan als bovenstaande regels niet gevolgd 

worden.  

 

 Volg de aanwijzingen van het barpersoneel ten alle tijd op!  

 

 De toiletruimte mag door maximaal 2 persoon tegelijkertijd gebruikt worden. Het is niet 

toegestaan tafels en/of stoelen te plaatsen op het terras. Dit is tijdens de huidige risicovolle 

periode gesloten.  

 

 Het spreekt voor zich dat bovenstaande regels niet altijd even prettig zijn, maar het is in het 

belang van ons allemaal dat we gezond blijven. Bedenk dat bij mogelijke besmetting ook 

jouw naaste familieleden besmet kunnen raken. Voor alle bovenstaande regels geld dat we 

nadrukkelijk een beroep doen op het gezonde verstand en eigen verantwoordelijkheid van 

iedereen!  

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er blijvend gesport kan worden en een drankje en/of 

versnapering in de kantine kan worden genuttigd.  

 


