
Corona protocollen S.C. Stiens 
Aangepaste protocollen met ingang van:  
29 september 2020 
 

 

S.C. Stiens verwacht dat de onderstaande maatregelen door eenieder worden 

getroffen: 

 

 

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid 
• Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand. 

• Heb je klachten? Blijft thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je 

testen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

• Ben je 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand. 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek aan de 

sportaccommodatie. 

• Schud geen handen. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

 

 

Protocol kantine en terras S.C. Stiens 
• De voetbalkantine is voor iedereen gesloten, enkele uitzonderingen 

daargelaten.  

 

 

  



Protocol kleedkamers S.C. Stiens 

Algemeen 
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

• Kleed je zoveel mogelijk thuis om. 

• Douche zoveel mogelijk thuis. 

 

Tot 18 jaar 
• Jeugd tot 18 jaar mag samen in een kleedkamer, geen ouders toegestaan in 

de kleedkamer (voor het veteren/aankleden van de kinderen). 

• Tijdens de rust mogen maximaal 2 leiders de kleedkamer betreden, 

voorwaarde is dat de leiders 1,5 meter afstand van elkaar en de kinderen 

houden. Indien mogelijk graag op of om het veld blijven tijdens de rust. 

• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de vereniging. 

 

Vanaf 18 jaar 
• Maximaal 6 personen per kleedkamer, 2 douches per kleedkamer beschikbaar 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. Kleed om in 2/3 etappes om dit goed mogelijk te 

maken, wanneer er meerdere kleedkamers per team beschikbaar zijn wordt 

dit gecommuniceerd. 

• De wedstrijdbespreking vindt in de regel buiten (op of rondom het veld) plaats. 

• De rust vindt in de regel buiten (op of rondom het veld) plaats. 

  



Protocol trainingen S.C. Stiens 

• Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking. 

• Voor personen vanaf 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 

meter. Tijdens de training geldt deze afstandsbeperking NIET. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, 

leiders en ouders. 

• Personen vanaf 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot 

trainers en leiders. 

 

Aankomst en vertrek 
• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark. 
• Volg de looproutes op het sportpark. 

• Kom maximaal 10 minuten voordat de training begint aan op het sportpark. 

Verlaat direct na de training het sportpark. 
 

Toeschouwers tijdens trainingen 
• Er zijn GEEN ouders/toeschouwers aanwezig tijdens de trainingen. Alleen 

spelers en trainers mogen aanwezig zijn op de training. Kinderen worden 

afgezet op de parkeerplaats en kunnen hier ook weer opgehaald worden. 

 

 

o Zorg tijdens wedstrijden en trainingen voor een eigen bidon. Deze worden dit 

seizoen niet verstrekt door de club. 

 

 

  



Protocol wedstrijden S.C. Stiens 

Tijdens de wedstrijd 
• Vermijd schreeuwen!  

• Laat het uitgebreid juichen achterwege. Vier het maken van een doelpunt 

bijvoorbeeld door het geven van een boks.  

• In de dug-out geldt voor spelers en staf de 1,5 meter afstand voor personen 

van 18 jaar of ouder.  

• Binnen de lijnen geldt de 1,5m afstand niet voor spelers van 18 jaar en ouder, 

wanneer zij buiten de lijnen van het veld komen geldt ten allen tijde de 1,5 

meter afstand. 

 

Toeschouwers 
• Er zijn GEEN ouders/toeschouwers aanwezig bij de wedstrijden. Tijdens de 

wedstrijd zijn alleen spelers en begeleiding aanwezig. 

 

Uitwedstrijden 

• Volg altijd de aanwijzingen op die gelden bij de club waar je op bezoek bent. 

• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje naar uitwedstrijden wanneer je met 

personen buiten je huishouden in de auto zit.  

• 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 de wedstrijd.  

 

 

o Zorg tijdens wedstrijden en trainingen voor een eigen bidon. Deze worden dit 

seizoen niet verstrekt door de club. 

 

 

 

 

 

 


