Opstarten competities en Corona Olympia’18

In dit document worden de relevante onderwerpen met betrekking tot het opstarten van de
competities in relatie tot Corona behandeld

Omdat de regelgeving aangepast wordt aan de situatie in Nederland, veiligheidsregio’s de
mogelijkheid hebben om aanvullende eisen op te leggen en dat via de gemeente te laten vertalen
kan het zijn dat in de komende periode aanpassingen worden doorgevoerd.
Los van de in dit document benoemde onderwerpen zijn uiteraard de richtlijnen van het RIVM,
veiligheidsregio Noord Brabant en de gemeente Boxmeer van toepassing. In dit document wordt
vooral specifiek de regels vanuit de KNVB onder de aandacht gebracht.
Aanvullend; als vereniging doen we een nadrukkelijk beroep op het nemen van eigen
verantwoordelijkheid van onze leden, zowel bij thuis als uitwedstrijden. Heb je klachten blijf thuis,
houd je aan de aanwijzingen van bestuursleden of coronacoördinatoren op ons eigen sportpark,
maar ook bij uitwedstrijden. Accepteer en stem in met lokale afspraken.
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Algemeen
Wat moeten we doen als iemand positief is getest op het Coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen
volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de
GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen.
Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen
en wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten
waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat
de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Mag een positief geteste speler meedoen aan trainingen/wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere
clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Hoe ga je om met spelers/trainers/begeleiders die terugkomen uit of woonachtig zijn
in “code-oranje” gebieden?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die
terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in
quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een
‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om
een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden?
Er zijn binnen het veldvoetbal veel mogelijkheden om zelf of in onderling overleg wedstrijden te
verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking
aan elkaar m.b.t. verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen
voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie.

Wat moet je doen als een team aangeeft niet te durven spelen vanwege Corona?
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten
we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te
willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd
kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor
het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op
met de KNVB om de gevolgen te bespreken.
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Op het veld en onderweg
Moeten reservespelers en teamofficials ook 1,5 meter afstand houden van elkaar op
de bank?
Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de
reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast
de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle
teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden
geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel
te reizen naar uitwedstrijden en andere voetbalactiviteiten?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je
met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te
dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de
verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.
Advies vanuit de vereniging is dat de chauffeur bepaalt of er in de auto mondkapjes gedragen
worden. Elke speler/teamlid zorgt ervoor bij elke uitwedstrijden twee mondkapjes bij zich te hebben.

Gebruik van bidons
Tot nader order worden de door Olympia’18 beschikbare bidons niet gebruikt. Elke speler (junioren
en senioren) nemen zelf een bidon mee naar wedstrijden en trainingen.
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Op het sportpark
Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?
Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen
zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij
onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.
Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering,
gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt
toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Het aantal
toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Deze aantallen kunnen
gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke
speel- of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd
deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Tips en adviezen voor veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers.










Maak met de teams afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de
wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte.
Maak met de teams afspraken over hoelang spelers voor- en na afloop van de wedstrijd
mogen gebruik maken van de kleed- en doucheruimte.
Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedruimtes.
Indien mogelijk; maak na elk teambezoek de kleed- en doucheruimte schoon (richtlijnen
geven aan minimaal één keer per dag)
Indien mogelijk: laat voetballers omgekleed naar de sportaccommodatie komen en na afloop
thuis douchen. Dit kan zeker gelden voor thuisspelende teams.
Vraag iedereen (o.a. ouders) om de kleedaccommodatie niet te betreden wanneer dit niet
noodzakelijk is.
Vraag iedere speler/scheidsrechter om zelf een bidon/drinkfles voor tijdens de
training/wedstrijd/rust mee te nemen
Indien nodig bij bijv. slecht weer: creëer een plek waar door de scheidsrechter de
spelerspascontrole en het voorbereidende gesprek met de club-assistenten kan plaats vinden
Houdt indien mogelijk wedstrijdbesprekingen buiten.

Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, clubgebouwen en terrassen?
Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de
Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten
(tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de
volgende verplichtingen:
Reserveren
 Gezondheid checken
 Placeren
 Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer
van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
o Volledige naam
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o Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
o E-mailadres
o Telefoonnummer
o Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en
contactonderzoek
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