
 
CORONA PROTOCOL 

 
Dit protocol gaat uit van de per 29 september geldende 

landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd 
veranderen op basis van die veranderingen worden 

aangepast.  
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UPDATE CORONA RICHTLIJNEN 

Tijdens de persconferentie van maandag jl. zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd voor 
de komende 3 weken. Dit treft uiteraard ook DIOS. Vanaf 29 september 18.00 uur mogen 
er in ieder geval geen wedstrijden meer gespeeld worden met publiek. Wat houdt dit in. 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een 
toeschouwer?  
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs 
onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen 
blijven kijken naar een wedstrijd. 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik dan 
blijven kijken? 
Nee. Als uw kind sport op de eigen accommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dus als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven 
kijken. 
 

- Per thuisspelend team mogen er max. 2 begeleiders aanwezig zijn (dus bijv. één 
leider + één ouder) 

- Wanneer je uitspeelt is het advies 1 chauffeur per 3 kinderen.  
- Bekijk per wedstrijd wat de regels zijn bij de betreffende vereniging. 
- Bij DIOS zijn er max. 5 begeleiders (incl. leiders/chauffeurs) van de tegenstander 

welkom.  

Verder is er aangegeven dat alle sportkantines gesloten dienen te worden, dus ook de 
kantine van DIOS  zal de komende weken gesloten zijn tijdens trainingen en 
wedstrijden! 
 
De kleedkamers zijn wel toegankelijk onder de voorwaarden zoals wij eerder 
gecommuniceerd hebben in het coronaprotocol. Ook de Wc’s zijn toegankelijk. Het veld 
is toegankelijk via het hek naast de kantine. 
 
Als vereniging proberen we de richtlijnen zo goed mogelijk te volgen. Maar zonder uw 
medewerking gaat dit niet lukken. Als vereniging bedenken we de richtlijnen niet, maar 
proberen ze wel zo goed mogelijk uit te voeren. 

Wij rekenen op u en hopen u snel weer op de accommodatie te mogen ontmoeten! 

Bestuur HV DIOS 

  



 

 

CORONA PROTOCOL 

Algemeen 

 
- Blijf je gezond verstand gebruiken en houd de algemene hygiëneregels in acht (je 

niest en hoest in je elleboog, je gebruikt papieren zakdoekjes, je spuugt niet & je 

leegt je neus niet op het veld, je schudt geen handen en je wast regelmatig je 

handen). 

- Heb je klachten of in contact geweest met iemand die positief getest is op corona? 

Blijf thuis en laat je testen. Ook ga je direct naar huis wanneer je tijdens een 

training klachten krijgt. Dit geldt voor iedereen! Klachten zijn: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak. 

- Houd met volwassenen altijd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het 

handballen); 

- Vermijd drukke plekken. 

- Thuisquarantaine: ben je buiten Europa of in een risicogebied op vakantie 

geweest? Blijf uit voorzorg na terugkomst 10 dagen thuis in quarantaine. 

 

Trainingen 

 

- Gezien het beperkt aantal beschikbare kleedkamers, de 1.5 meter afstand die we 

moeten handhaven en de verplichte schoonmaakwerkzaamheden na ieder 

gebruik van de kleedkamer, kan de jeugd t/m de B geen gebruik maken van de 

kleedkamers. Dus thuis omkleden en douchen. 

- Kom niet te vroeg naar de training. 

- De dames A en de seniorenteams mogen gebruik maken van de kleedkamers met 

het verzoek deze na gebruik schoon achter te laten. 

- Let op! In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Gebruik per 

team dus 2 kleedkamers. Regel dit onderling met je teamgenoten. 

- Wij vragen ouders en begeleiders hun kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig 

naar het sportpark te laten komen. Vanaf 29 september 18.00 is publiek 3 

weken niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.  

- Boven de 18 jaar altijd 1,5 m afstand tot elkaar houden en ook tot de jeugd. 

- Handen zowel voor het trainen als na de training desinfecteren. 

- Neem je eigen bidon mee naar de training. Er is geen limonade na afloop. 



- In tegenstelling tot de periode voor de zomervakantie, wordt nu de hoofdingang 

weer gebruikt om zo via de kantine naar buiten te gaan. 

 

Wedstrijden 

 

- Neem eigen bidons mee. Er wordt geen limonade geschonken in de rust. 

- Speel je een uit wedstrijd, verzamel dan op de parkeerplaats. 

- Iedere club treft maatwerk maatregelen voor hun accommodatie, help hen erbij 

door deze maatregelen te respecteren en na te leven en zorg ervoor dat je kort 

van tevoren arriveert en na afloop snel weer naar huis gaat. 

- Beperk het aantal (ouders)toeschouwers dat meegaat naar een uitwedstrijd tot 

het noodzakelijke aantal wat nodig is om te rijden. 

- Wij spelen een contactsport en gaan ervanuit dat eenieder en dus ook de 

tegenstander zich aan de voorschriften van het RIVM houdt en ons protocol 

respecteert en naleeft. 

- Wij willen het gebruik van de kleedkamers tot een minimum beperken en vragen 

jullie daarom alleen indien noodzakelijk deze te gebruiken om, om te kleden en 

niet te douchen! Graag om deze reden ook de wedstrijdbespreking buiten te 

houden. 

(ook die van de tegenstander schoon achter te laten). Let op! In de kleedkamer 

dient de 1,5 meter afstand gehouden te worden. Verdeel je dus over twee 

kleedkamers. Doe dit in onderling overleg met je teamgenoten. 

- Ook in de dug-out moeten volwassenen op 1,5 m afstand zitten of ga buiten de 

dug-out staan/zitten. 

- Op wedstrijddagen zijn supporters welkom maar ook dan geldt, voorkom risico’s 

en vermijd de drukte. Houd 1,5 m afstand. 

- Mocht je tot een risicogroep behoren kom dan niet naar het sportpark zodat we 

het beheersbaar houden. Ook vragen wij het aantal supporters/toeschouwers 

binnen het gezin te beperken. 

- Geforceerd stemgebruik, zingen, schreeuwen langs het veld, is niet toegestaan.  

- Houdt u zich te allen tijde aan de routing op het sportpark en houdt te allen 

tijde rekening met de 1,5 m van afstand elkaar. 

 

 

 

 

 

 



Scheidrechters 

 

- De clubscheidsrechters kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers. Graag 

thuis omkleden en douchen. 

- Bondsscheidsrechters die bij ons komen fluiten kunnen gebruik maken van de     

scheidsrechters kleedkamer. 

 

Ballonhal 

 

- In de Ballonhal is ruimte voor maximaal 50 personen. (Exclusief spelers/staf) 

- Wanneer u de Ballonhal betreedt, dient u zich vooraf te registreren via de QR-

code of de link die u vindt op de website. U krijgt na registratie een bevestiging 

via de mail. Deze dient u te tonen aan de toezichthouder. 

- Houd ook in de Ballonhal 1,5 meter afstand tot elkaar. Hiervoor zijn duidelijke 

lijnen zichtbaar. 

- Houd rekening met elkaar bij de draaideur bij het verlaten en het betreden van 

de Ballonhal 

 

Kantine  

 

- Vanaf 29 september 18.00 is de kantine tijdelijk dicht. 

- Wanneer u plaatsneemt in de kantine, dan dient u zich te registreren via de QR-

code die u kunt scannen of via de link die genoemd wordt bij de ingang van de 

kantine.  

- Personen die genoemd staan op het wedstrijdformulier hoeven zich niet te 

registreren. Hiervan zijn de gegevens bekend.  

- Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren. 

- In de kantine hebben wij 28 zitplaatsen gecreëerd.  

- Kunt u niet zitten, dan wordt verwacht dat u naar buiten gaat.  

- Buiten is er beperkte ruimte om te zitten. 

- Het is niet toegestaan om in de kantine te staan. 

- Tafels en stoelen in de kantine of op het buitenterras mogen niet worden 

verplaatst. 

- Bestellingen bij de bar zoveel mogelijk voor een hele groep doen.  

- U kunt alleen pinnen en dus niet met contant geld betalen. 

- Er is een beperkt assortiment beschikbaar in de kantine. 



- In de kantine staat ontsmettingsmiddel en papieren doekjes. Wilt u voor het 

verlaten van de tafel zelf uw etenswaren en bekers opruimen en de tafel 

ontsmetten 

- Houdt u zich te allen tijde aan de routing op het sportpark en in de kantine en 

neem 1,5 m afstand van elkaar. 
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