
CORONAPROTOCOL ASC NIEUWLAND

Wij doen een extra beroep op trainers, leiders en aanvoerders om de clubbelangen 
nadrukkelijk te bespreken met hun teamgenoten. Dit is niet alleen een taak van het 
bestuur en de vrijwilligers in de kantine.

SPELREGELS BEZOEKERS
• Heb je klachten? Neem dan geen risico. Blijf thuis en laat je testen.
• Ben je 18 jaar en ouder; houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Gebruik je gezonde verstand en neem je eigen verantwoordelijkheid.
•  Het clubgebouw is open, maar iedere bezoeker dient een registratieformulier  

in te vullen bij binnenkomst in de kantine.
• Houd je aan de aangegeven looprichtingen in en buiten de kantine. 
•  Zitten is verplicht in de kantine en op het terras buiten (geen tafels en stoelen  

naar elkaar schuiven). Staan mag alleen langs de velden en op gemarkeerde 
staanplaatsen (statafels).

•  Wij vragen je zoveel mogelijk buiten de kantine de consumpties te nuttigen.  
Per team mag 1 persoon bij de bar een bestelling doen. Bestellen vooraan de  
bar en dan achteraan de bestelling ophalen en via het achterterras de kantine  
weer verlaten (volg de pijlen).

• Graag zoveel mogelijk contactloos betalen.
• Was/desinfecteer vaak je handen.
• In de toiletten 1 persoon per toiletgroep.
•  In de bestuurskamer mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn.
•  Kleedkamers en douches zijn open. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de  

1,5 meter afstand. Teambesprekingen mogen niet in het clubhuis of de kleed- 
kamers plaatsvinden maar vinden plaats buiten.

•  Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden,  
kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot anderen,  
personen die tot één huishouden/gezin behoren, hoeven onderling geen  
1,5 meter afstand te houden.

• Aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders dienen te worden opgevolgd.
• Wanneer je je niet aan de regels houdt, kan de toegang je worden ontzegd.

Handhaven kunnen wij, bestuur en vrijwilligers, niet alleen. Help mee, spreek  
elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels  
te houden.

Alvast bedankt voor je medewerking en graag tot zaterdag!

Bestuur van ASC Nieuwland

Als vereniging willen we de gezondheid van mensen borgen 
en de belangen van onze vereniging beschermen. Het niet  
naleven van de coronaregels brengt de gezondheid van  
anderen én de toekomst van de club in gevaar. Je helpt ons 
dus echt door de regels te volgen.



BESTE LEDEN EN BEZOEKERS, 

TRAININGEN
•  Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche bij voorkeur thuis. Dit enerzijds 

omdat de kleedkamers gedurende de dag en avond tussentijds niet schoongemaakt  
worden en anderzijds omdat ook in de kleedkamers 1,5 m afstand gehouden moet worden 
voor spelers van 18 jaar en ouder. 

•  Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Zorg ervoor dat  
de hesjes na elke training uitgewassen worden. 

•  De ruimte van het ballenhok graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de  
1,5 m afstand in acht nemen. 

•  Ouders en toeschouwers zijn welkom bij de trainingen, denk ook hierbij aan de 1,5 m  
afstand regel. 

WEDSTRIJDEN
•  Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 m afstand nemen van elkaar in de dug-out en 

kleedlokalen. Voor O19-teams en senioren betekent dit dat zij niet met het gehele team  
van 1 kleedkamer gebruik kunnen maken. Indien mogelijk kunnen er 2 kleedkamers  
gebruikt worden, anders moet er in shifts gewerkt worden. 

•  In de dug-out moet er steeds een stoel vrij blijven tussen de spelers. Er kunnen kunststof 
kuipstoelen bijgezet worden indien noodzakelijk.   

•  Toeschouwers moeten overal op 1,5 m afstand van elkaar staan, tenzij ze uit hetzelfde 
huishouden komen. Op het terras en rondom het hoofdveld is dit aangegeven. 

•  We blijven in de rust op het veld. 

BELANGRIJK!
•  Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als thuis)  

naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om zoveel 
mogelijk wedstrijden mogelijk te maken. Dit gebeurt in dat geval zonder overleg met de 
teams, het is gezien de situatie onmogelijk om met afzonderlijke wensen van teams  
rekening te houden. Zodra het totale programma bekend is, bekijken de wedstrijd- 
secretarissen of noodzakelijke verschuivingen doorgevoerd moeten worden. 

•  Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen. 
•  Als het omwille van het programma noodzakelijk is, wordt aan onze thuisspelende teams 

gevraagd om thuis om te kleden en te douchen. 
•  Ben jij of je huishouden de afgelopen 14 dagen in een land of regio bent geweest, waar 

code rood of code oranje van toepassing is? Je volgt het advies van het RIVM ten aanzien 
van VIOD door 14 dagen in quarantaine te gaan. Je kunt dus niet trainen of deelnemen  
aan wedstrijden ofwel het sportpark bezoeken. 

Met ingang van deze week beginnen voor een aantal teams alweer de 
trainingen en wedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
Hoewel in de voorbije maanden een aantal versoepelingen zijn door-
gevoerd, gelden nog altijd stringente coronamaatregelen. Om een en 
ander vooraf te verduidelijken, hebben we een aantal zaken op een 
rijtje gezet. Een oproep aan alle leden en bezoekers om deze voor-
afgaand aan de training/wedstrijd goed door te nemen, zodat alles 
soepel kan verlopen en iedereen weet wat er moet gebeuren. 


