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Corona & trainingen/wedstrijden ONDO-teams 

Beste trainers van ONDO , 

De aftrap van het nieuwe voetbalseizoen komt in zicht. Alle (jeugd)elftallen hebben de training 

inmiddels hervat. Tegelijkertijd is ook nog steeds duidelijk dat de Corona-perikelen nog niet voorbij 

zijn. Vandaar dat we ook bij onze voetbalclub een aantal maatregelen in stand zullen houden. Ook 

voor de trainers en de vrijwilligers. We vragen eenieder hiervoor begrip te hebben, en deze regels in 

acht te nemen. 

Vooropgesteld hanteren wij bij ONDO de protocollen die de KNVB heeft opgesteld. Je vind alle KNVB-

protocollen hier: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen 

Voor alles geldt dat we een beroep doen op ieders gezond verstand. Houd de 1,5 meter regel afstand 

in acht! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem 

de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. Voor de veiligheid van iedereen binnen onze 

club doen we een nadrukkelijk beroep op jullie. 

Hieronder staan de regels samengevat die gelden voor onze voetbalclub.  

Trainingen 

Naast de algemene basisregels van ONDO gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen op het 

sportpark.  

 Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen afstandsbeperking; 

 Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: 

tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking niet! 

 Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders; 

 Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en 

begeleider tijdens de training. Dit geldt met name bij uitleg en stilstaande situaties. 

Aankomst en vertrek bij trainingen 

 We vragen aan zowel trainers als spelers, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het 

sportpark te komen; 

 We vragen ouders om bij trainingen om het sportpark niet te betreden. Ouders mogen dus 

ook niet in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en 

begeleiders;  

 De douches mogen niet worden gebruikt (tot 18 jaar) en aan de jeugdteams zal dus worden 

gevraagd om thuis te (blijven) douchen na de training; 

Materiaalgebruik bij trainingen en wedstrijden 

 Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training (en wedstrijd) met elkaar gedeeld worden. 

Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het te worden 

gewassen na afloop van de training. We vragen de trainers om hier rekening mee te houden; 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
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 Vermenging van de teams is sinds 1 juli weer toegestaan. Het is dus mogelijk om 

onderling partijvormen te spelen; 

 Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan; 

 Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig 

schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het 

clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training;  

 Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere 

trainers houden 1,5 meter afstand. 

 We hebben ouders gevraagd om hun kind(eren) te informeren over de regels/maatregelen 

en dat ze altijd de aanwijzingen van hun trainer opvolgen.  

Wedstrijden 

Aankomst en vertrek: 

 Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark; 

 Houd er rekening mee dat aanvangstijden van wedstrijden gewijzigd kunnen worden om 

drukte en piekmomenten te voorkomen. Ook in verband met de hoeveelheid beschikbare 

kleedkamers; 

 Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud; 

 De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld; 

 Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap; 

 De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud; 

 Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud; 

 Teams verlaten altijd gefaseerd het veld; 

 De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. Kleedkamers kunnen hierbij niet 

worden gedeeld, en ieder team heeft een eigen kleedkamer toegewezen gekregen. Let wel 

op het maximum aantal personen dat tegelijkertijd in het kleedlokaal mag zijn. 

Tijdens de wedstrijd: 

 In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die 

niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1,5 

meter afstand;  

 Laat bij voorkeur alleen de begeleiding in de dug-out plaatsnemen;   

 Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te 

bekijken. Op wedstrijddagen zal er iemand aangewezen zijn die let op de naleving van de 

Corona-regels; 

 Toeschouwers mogen niet in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor 

spelers en begeleiders;  

 De douches mogen na de wedstrijd weer worden gebruikt; 

Uitwedstrijden  

 Vervoer: we adviseren aan ouders en trainers en begeleiders om indien mogelijk een 

mondkapje te dragen bij het vervoer naar uitwedstrijden; 
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 Houd er rekening mee dat aanvangstijden van wedstrijden gewijzigd kunnen 

worden om drukte en piekmomenten te voorkomen. Ook in verband met de 

hoeveelheid beschikbare kleedkamers; 

Gezondheid staat voorop. Ook bij onze voetbalclub.  

We begrijpen als bestuur dat jullie in de nabije toekomst soms voor uitdagingen zullen komen te 

staan met deze regels. Het zal ook niet altijd gemakkelijk zijn om deze regels strikt na te kunnen 

leven, maar toch doen we een klemmend beroep op jullie om hierover met ons mee te denken.  

Vragen? Laat het ons weten! Neem gerust contact op met jeugd coördinator Gerard Lomans 

(g.lomans@chello.nl), of met het bestuur via Daniël van Schijndel (voorzitter@ondo.nl). 
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