
 voetbalvereniging Hooglanderveen  

  1 

De corona maatregelen bij vvHooglanderveen 
Wij hebben onze corona maatregelen voornamelijk in beelden weergegeven (rode 
tekst is toegevoegd nav de nieuwe maatregelen dd 29 september 2020).  
 
 

 
• Ons complex is volledig omheind, uiteraard geldt overal de 1,5 meter restrictie 

voor 18+ 

• Op zaterdagochtend worden parkeerwachters ingezet die doorverwijzen als de 
parkeerplaats vol is. 
 
 

Aanwezigen op het complex 

• Blijf bij de geringste klachten thuis! 
• Houd 1,5m afstand 
• Niet schreeuwen/zingen 
• Geen wedstrijden als toeschouwer bekijken. 

Uitspelende teams 

• Bereid je goed voor en kijk vooraf op de website van de club die je bezoekt. De 
regels zijn toch altijd net even anders en volg die regels. 

• Ga niet meer dan met 4 personen in een auto. 
• Alle inzittenden boven de 13 jaar (inclusief chauffeur) wordt geadviseerd een 

mondkapje te dragen in de auto. 
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Uitspelende teams 

 

• In/uitgang complex via toegang bij fietsenstalling (witte pijlen). Voordeur 
complex gesloten en afgezet met hekken. 

• Op het voetbal terrein: buiten, geen belijning en markering: mensen zijn zelf 
verantwoordelijk voor houden van 1,5m afstand (overal duidelijk aangegeven). 
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• Toegang wedstrijdsecretariaat en toiletten via deur midden van de 
accommodatie, 
1-richtingsverkeer: middels hekken afgezet en pijlen weergegeven.  

• Wedstrijdsecretariaat is in de hal bij tassenrek.  

• Bestuurskamer en jeugdkamer te gebruiken voor scheidsrechters, calamiteiten 
en EHBO 

• Desinfectie middel is daar aanwezig. 

• Voor vragen inzake corona kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat of de 
dienstdoende corona coaches. Corona coaches lopen rond op het 
voetbalterrein en zijn herkenbaar aan de gele hesjes met tekst “houd afstand”. 
Zij informeren u waar nodig. 
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• Kleedaccommodatie: geen routing, gebruiken van beide toegangsdeuren. 

• Om het verkeer in de kleedkamers te minimaliseren kunnen de thuisspelende 
jeugdteams op zaterdag geen gebruik maken van de kleedkamers. 
Omkleden/douchen thuis.  
De club verstrekt haar jeugdleden presentatiepakken, die moeten dan over het 
spelerstenue gedragen worden bij vervoer van en naar het voetbalcomplex. 
Wedstrijdbesprekingen vinden buiten op het complex plaats. 

• Max 2 begeleiders per team in de kleedaccommodatie.  

• Alle thuisspelende seniorenteams: teams opdelen in 2 kleedkamers, houd 
rekening met gemaximeerde tijd (30 min na wedstrijd is kleedkamer schoon en 
leeg). We hebben de speeltijden hiervoor uiteengezet. 

• Ook voor de jongste jeugd (incl. Euro League en World League) die op zondag 
spelen (omdat vaak ouders mee moeten met omkleden) geldt: thuis omkleden 
en douchen.  

• Trainingen: kleedkamers vrij te gebruiken. Bij 18+ maximaal 8 spelers per 
kleedkamer en 3 in de doucheruimte. 
 

• Gebruik bidons 
Neem je eigen bidon mee en deel deze niet met anderen. 

 

  



 voetbalvereniging Hooglanderveen  

  5 

 
• kantine is gesloten 

• Buiten is een verkooppunt (de KoffieKate) tussen het hoofdveld en veld 4.  
 
 
 
 
 
 



 voetbalvereniging Hooglanderveen  

  6 

 
• Maak geen zoekplaatje van een bezoek aan ons complex. Dit zijn de veld 

aanduidingen. 

 
 
Tot slot 
 
Verwijzingen naar protocollen RIVM, NOC*NSF en de KNVB waar onze maatregelen 
op gebaseerd zijn. 
 
Deze maatregelen zijn niet prettig en we begrijpen als dit ook zo wordt ervaren, maar 
helaas is corona nog niet verdwenen en is jouw en onze gezondheid het 
allerbelangrijkste.  
 
We rekenen op jullie medewerking. 
Het bestuur 


