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Corona Protocol bezoekende verenigingen (jeugd en senioren) 

Voorwoord 

Welkom op Sportpark Markveld en bij FC Oudewater! Door de corona crisis, zijn we genoodzaakt om 

bepaalde maatregelen te nemen om verspreiding van het virus bij FC Oudewater te voorkomen. 

We hebben daarbij, behalve met spelers, staf en scheidsrechters, ook te maken met toeschouwers 

en ouders die meereizen.  

Wij verzoeken alle bezoekende verenigingen nadrukkelijk om bij iedereen die naar FC Oudewater 

komt, de inhoud van dit protocol onder de aandacht te brengen.  

A: Algemeen 

- Heeft een bestuurs/teamlid, speler, ouder of toeschouwer klachten, zijn er familieleden die 

klachten hebben of hebben gehad of is iemand in het team/binnen de familie in contact geweest met 

iemand die corona klachten heeft (ook wanneer de test uitslag nog niet bekend is) in de afgelopen 10 

dagen, kom dan niet naar FC Oudewater 

- Is een bestuurs/teamlid, speler, ouder of toeschouwer korter dan 10 dagen geleden teruggekomen 

uit een gebied dat door de overheid is aangemerkt als Oranje, kom dan niet naar FC Oudewater. Dat 

geldt niet wanneer er een coronatest is afgenomen die negatief was.  

- Laat een bestuurs/teamlid, speler, toeschouwer of ouder direct naar huis gaan, wanneer er tijdens 

de aanwezigheid bij FC Oudewater klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

- Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, uitzondering hierop is tijdens het sporten en 

bij kinderen t/m 12 jaar; 

Afreizen naar FC Oudewater 
Wij verzoeken bezoekende verenigingen iedereen te registreren, die NIET op het wedstrijdformulier 

staan vermeld en naar FC Oudewater afreizen. Denk hierbij ook aan ouders/toeschouwers e.d. Dit 

om bij een eventuele besmetting, snel gegevens te kunnen verzamelen voor het bron en 

contactonderzoek van de GGD. 

Wij adviseren onze teams, in dat kader ook, om bij uitwedstrijden met dezelfde personen in de auto 

heen en terug te reizen.  
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A: Aankomst op het sportpark 

1. Schud geen handen, maar was of desinfecteer de handen wel bij aankomst (en thuiskomst) 

2. De kleed/douche ruimten zijn allemaal gesloten. Kom omgekleed naar FCO. Kijk voor de 

horecaregels voor en na afloop van de wedstrijd naar ons horecaprotocol 

(www.fcoudewater.nl en kies voor Corona in het hoofdmenu). 

3. Tot 1 oktober is alleen de toiletgroep bij de kantine (trap op) beschikbaar. Na 1 oktober zijn 

er ook toiletten bij de hoofdingang van FC Oudewater. 

4. Bezoekende verenigingen wordt gevraagd, waar mogelijk, zo min mogelijk reservespelers 

mee te nemen naar de wedstrijd. Zeker bij slechte weersomstandigheden. (Zie punt B 7); 

5. Voor bestuursleden die meereizen met een dames of heren 1ste elftal geen gelegenheid om 

gebruik te maken van de bestuurskamer.  

Toeschouwers 

- Voor toeschouwers geldt de 1,5 meter op het gehele terrein en daarbuiten. Tenzij u 

gezamenlijk tot 1 huishouden behoort; 

- Om de 1,5 meter regel langs de velden te kunnen monitoren, hanteert FC Oudewater 

voor toeschouwers langs het veld dat bij iedere staander van de afrastering rondom het 

veld, 1 toeschouwer mag staan. De afstand tussen de staanders is groter dan 1,5 meter. 

Echter wanneer er 2 mensen die tot 1 huishouden behoren langs de lijn gaan staan, dan 

kunnen die naast elkaar staan. 1 persoon staat dan ter hoogte van de staander, de ander 

er direct naast. Zo kunnen wij eenvoudig met elkaar de 1,5 meter hanteren en 

controleren.  

- Let erop dat u rekening houdt met de mensen die rondom andere velden. Die staan 

mogelijk binnen een straal van 1,5 meter voor of achter u. Hou dan als regel aan het 

midden tussen de 2 staanders, wanneer de andere toeschouwer al ter hoogte van een 

staander staat op het andere veld. 

- Voor publiek geldt dat zij vanzelfsprekend van de horeca gebruik kunnen maken. 

Hiervoor gelden wel aparte regels, die kunt u vinden op de website (zie ook A punt 2).  

- Toilet gebruik is tot oktober alleen mogelijk bij de kantine. U bent verplicht na afloop van 

uw toiletbezoek uw handen te wassen of desinfecteren.  

- Ons advies is om ook eigen desinfectiemiddelen of schoonmaakdoekjes mee te nemen, 

zodat u uw handen kan reinigen wanneer u ergens bent waar niet direct desinfectie 

beschikbaar is. 
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B: Voor de wedstrijd 

1. Er mag maximaal 1 leider van een team naar de commissiekamer om zich te melden. Zorg 

ervoor dat u alle gegevens of vragen die u heeft in 1x stelt. De toegang tot de 

commissiekamer is via een smalle gang. Er kan maar 1 persoon tegelijk in de 

commissiekamer zijn, buiten de officiële bezetting. Wacht in de hal voor de commissiekamer 

tot u aan de beurt bent. 

2. Teams blijven in de rust op het veld! De kleedkamers zijn gesloten. 

3. Leiders van jeugdteams krijgen een jerrycan met limonade en bekers voor in de rust van de 

leider van het FC Oudewater jeugdteam. 

4. Voor de senioren geldt dat zij zelf drinken moeten meebrengen in een EIGEN bidon of 

drinkfles. Er wordt in de rust geen thee of limonade verstrekt. 

5. Teams mogen de velden pas betreden wanneer de andere teams volledig van het veld zijn. 

6. Voor eventuele teambesprekingen is geen ruimte beschikbaar. Deze dienen buiten op het 

veld plaats te vinden. Alleen tijdens de warming-up en de wedstrijd is er geen 1,5 meter regel 

voor de spelers die daaraan deelnemen.  

7. Bij teambesprekingen op het veld geldt de 1,5 meter regel. 

8. De spelerspascontrole wordt buiten op het veld uitgevoerd. De scheidsrechter bepaalt het 

moment in overleg met de teamleiding. Hier geldt de 1,5 meter tot elkaar en de 

scheidsrechter. 

9. Alle tassen gaan mee naar het veld. In het geval van slecht weer adviseren wij een plastic zeil 

mee te nemen om de tassen af te dekken.  

10. Er kunnen in de dugout slechts 2 personen plaatsnemen, omdat hier de 1,5 meter regel 

geldt. De overige staf of reservespelers zitten buiten de dugout op 1,5 meter van elkaar, 

langs de lijn van hun eigen speelhelft. Let op de afstand tussen wisselspelers en eventueel 

publiek langs de lijn. 

11. Voor de jeugd onder de 18 jaar geldt de 1,5 meter binnen en buiten het veld niet, maar wel 

voor de ouders en teamstaf (leider/trainer). Wij adviseren om jeugd zoveel mogelijk in de 

dugout te laten zitten en iedereen boven de 18 jaar daarbuiten op 1,5 meter. 

12. BIJ SLECHT WEER (bijv. regen/sneeuw, harde wind/kou): 

Bij slechte weersomstandigheden kunnen staf en spelers in de dugout zitten, op voorwaarde 

dat iedereen een MONDKAPJE draagt.  

13. Voor de jeugdwedstrijden geldt dat indien personen boven de 18 jaar in de dugout 

plaatsnemen, deze een mondkapje moeten dragen indien er meer mensen in de dugout 

zitten. 

14. Er worden geen handen geschud voor de wedstrijd. Hou bij het tossen rekening met 1,5 

meter afstand). Wij adviseren scheidsrechters om niet te tossen, maar de uitspelende ploeg 

de aftrap in de 1ste helft te geven. Echter de scheidsrechter bepaald of hij dat advies 

overneemt. 

15. De vlaggen voor de assistent-scheidsrechters worden voor en na de wedstrijd door FC 

Oudewater gedesinfecteerd. De scheidsrechter desinfecteert zijn handen voor het in 

ontvangst nemen van de vlaggen. 
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C: Tijdens de wedstrijd 

1. Bij een doelpunt wil je dat natuurlijk vieren. Dat snappen wij ook. Echter wel met 1,5 meter 

afstand van elkaar, hoe vreemd dat ook mag zijn als je wel voetbalt op minder dan 1,5 meter. 

De kans op besmetting is nu eenmaal groter wanneer je bij elkaar om de nek hang en 

langdurig/geconcentreerd grote hoeveelheden virusdeeltjes inademt. Liever een boks of een 

elleboogje als je toch het doelpunt wil vieren met elkaar. 

2. De scheidsrechter zal, wanneer je je niet aan die regel houdt, geen disciplinaire maatregelen 

nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams. Neem die verantwoordelijkheid dan ook! 

3. Probeer schreeuwen te vermijden (zeker wanneer er een speler in de buurt is), een spuugje 

op de grond is geen probleem net zoals je neus legen (maar wel richting de grond). Let erop 

dat je dit doet wanneer er niemand in een straal van 1,5 meter om je heen is.  

Het uitvoeren van een wissel 

1. Bij een wissel geldt, dat zolang de wisselspeler langs de kant staat, de 1,5 meter regel (tot de 

andere wisselspelers en staf). Warmlopen van een wisselspeler kan op de tussenstroken of 

achter/naast het doel dat het team verdedigt. Zorg er wel voor dat je iets aan hebt dat 

afwijkt van de medespelers. Doe je dat niet dan kan de scheidsrechter je wegsturen van die 

plek. 

2. De gewisselde speler, neemt plaats in de dugout (als daar plek is) of naast de dugout bij de 

andere wisselspelers. Indien iedereen in de dugout zit met een mondkapje, dan moet de 

wisselspeler voordat hij/zij plaatsneemt, een mondkapje dragen. 

Blessurebehandeling 

1. Ons beste advies is dat de verzorger bij het betreden van het veld handschoenen en een 

mondkapje draagt (en bij terugkeer de handschoenen en/of mondkapje vervangt). In 

principe moet de verzorger 1,5 meter afstand houden bij de speler.  

2. Voor de spelers die niet geblesseerd zijn geldt, 1,5 meter afstand houden tot de speler die 

geblesseerd is. Dat geldt ook voor de scheidsrechter. 

3. In het geval van calamiteiten gelden natuurlijk andere regels! Dan moet er gehandeld 

worden. 

D: Na de wedstrijd 

1. Geen handen schudden (Houd direct na afloop de 1,5-meter afstand in acht, ook op het 

veld). 

2. Het is niet mogelijk na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter 

in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken. Ook zij hebben geen 

kleedruimte beschikbaar. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in 

acht. 

3. Vlaggen van de assistent-scheidsrechters worden door de scheidsrechter na de wedstrijd 

ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. De commissie kamer zal de handvaten 

desinfecteren. 
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4. Na het verlaten van het veld geldt de 1,5 meter regel. U wordt van speler direct gezien als 

toeschouwer, wanneer de wedstrijd is afgelopen (het laatste fluitsignaal is leidend). Zie ook 

crowd management. 

5. Laat het veld schoon achter! Ook bij het opruimen van bijv. bekertjes kan de besmetting 

worden overgedragen. 

Crowd management 

Na afloop van wedstrijden ontstaat direct een andere uitdaging voor FC Oudewater. De regel voor 

toeschouwersaantallen bij voetballen is 250 zonder registratie. Boven dit aantal moeten 

toeschouwers reserveren en dient er een gezondheidscheck uitgevoerd te worden. 

We doen ons best om de bezoekersaantallen te controleren, maar we willen ook iedereen de 

gelegenheid geven om te komen kijken en of na afloop iets te drinken. 

Kijk voor de horecaregels naar het horecaprotocol op onze site.  

In het kader van crowd management vragen wij u aandacht te hebben voor het volgende. 

 

- Heeft u niet de intentie om na afloop wat te blijven drinken, ga dan zo snel mogelijk naar 

huis. Dat klinkt misschien onvriendelijk, maar u helpt ons enorm in het managen van de 

bezoekersaantallen op het Sportpark; 

- Heeft u zelf de indruk dat het heel druk is op de plekken waar u wat kan drinken, maak 

de afweging om toch naar huis te gaan. Grote drukte is nu eenmaal een risico voor 

verspreiding/besmetting; 

- Onze eigen leden krijgen hetzelfde advies! 

LET OP 

- U mag niet met het team op een veld gaan zitten om iets te drinken, wanneer de 

wedstrijd is afgelopen. Na de wedstrijd gaat u direct van het veld af (ook al is het laatste 

wedstrijd op dat veld). Anders wordt het voor ons onmogelijk om goed crowd 

management uit te voeren. We zullen dan mensen moeten vragen te vertrekken, te 

beginnen met de mensen die zich niet aan de regels houden. 
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Tot slot 

Dit protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het NOC*NSF en de KNVB. Indien er 

aanleiding is, dan zal dit protocol worden aangepast en zal de gewijzigde versie gepubliceerd worden 

op de website van FC Oudewater (homepage onder Corona). Alle documenten zijn van een 

versieoverzicht (laatste pagina van het document) voorzien. Aan de hand van dat overzicht kun je 

snel de aanpassingen in het document zien. 

Op het sportpark lopen gedurende de dag “corona scheidsrechters” rond. Deze zijn aangesteld door 

het FC Oudewater corona team en het bestuur. Zij zullen waar nodig aanwijzingen of voorlichting 

geven. Wij vragen je vriendelijk aanwijzingen voor, tijdens en na de wedstrijd van deze “ corona 

scheidsrechters” op te volgen.  

Heb je tips, loop je tegen problemen aan meldt die bij het corona team van FC Oudewater, email 

coronateam@fcoudewater.nl. De leden van het coronateam staan op de site (home/corona/team) 

en zijn beschikbaar voor eventuele vragen overdag. 

Ben je in de week nadat je een wedstrijd hebt gespeeld ziek geworden of heb je klachten, laat je dan 

zo snel mogelijk testen. Bericht ons coronateam zo snel mogelijk, via de secretaris van je eigen 

vereniging.  
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Versie overzicht document Corona Protocol bezoekende teams FCO (jeugd en senioren) 

Versiedatum Versie  Wijzigingen Auteur Aantal pagina’s 

21-08-2020 1.0 Basisdocument Harold van Aart 6 

22-08-2020 1.1 Tekstuele aanpassingen  Harold van Aart 7 

     

     

 


