
         

We zijn in dit coronatijdperk aangekomen in fase, waarin door de overheid voorzichtig ruimte wordt 
geboden om ook het voetballen weer op te starten. Belangrijk maar niet het allerbelangrijkste. Er zijn 
namelijk  voetbalverenigingen, die door deze coronacrisis zwaar getroffen zijn en dan denk ik niet aan 
de economische gevolgen voor deze verenigingen, maar vooral aan hen, voor wie deze crisis fatale 
gevolgen heeft gehad of nog zal hebben. Ik denk speciaal aan hen  en wens hen en hun naasten heel 
veel sterkte toe. 

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, 
weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen 

buiten trainen. Door NOC/NSF is hiervoor een protocol uitgegeven:  Verantwoord Sporten          
Met dit protocol wil NOC/NSF de verenigingen  richting geven hoe te handelen. Binnen de kaders van 
het kabinetsbeleid  en de richtlijnen van het RIVM, wil NOC/NSF de verenigingen zoveel mogelijk 
ruimte geven om maatwerk te bieden. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft 
de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Het is de 
bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus 

ook niet-leden van een vereniging.  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.            
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop                                          
Ga direct naar huis, wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts;                
Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jou    
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;          
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;                             
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;                                       
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de         
sportlocatie;                                                
Douche thuis en niet op de sportlocatie;                                               
Vermijd het aanraken van je gezicht;                                     
Schud geen handen;                                
Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op                                         
de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 

Tips voor bestuursleden.             
Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator en/of een coronacoördinator aan die 
aanspreekpunt is.                 
Laat het trainen plaatsvinden volgens een bezettingsschema;         
Houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de locatie ontstaan door 
voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten; 
Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor, dat trainers en sporters de 
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;          
Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min 
mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie.        
Houd de anderhalve meter onderlinge afstand in acht;  

In het verleden zijn vele besmettelijke ziektes overwonnen, dat zal ook nu     
gebeuren. Maar hoe snel dat gebeurt hangt ook van ons gedrag af  

We helpen je graag, neem voor meer informatie contact op met: info@nksvoetbal.nl . 

NKSvoetbal sterk in ondersteunen! 

Nieuwsflits 7 NKSvoetbal 
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