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[UPDATE 29-SEP-2020] Coronaprotocol     
 
Beste Rood-Witters, 
 
Het kabinet heeft deze week de nodige maatregelen opgelegd rond het sporten. Wat fijn is dat we kunnen 
blijven sporten. Binnen Rood-Wit hebben we bekeken wat dit voor onze leden betekent. In overleg met de 
gemeente Veldhoven zijn enkele protocollen opgesteld rondom de trainingen en wedstrijden. 
 
In het algemeen gelden de volgende regels: 

- voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand  

- blijf thuis: 

o als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; UITZONDERING kinderen t/m 12 jaar mogen bij verkoudheid komen 

sporten. 

o als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten 

gaan. 

o als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat 

je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

- houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (geldt 

niet voor kinderen t/m 12 jaar).  

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

- vermijd het aanraken van je gezicht. 

- was regelmatig je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden). 

- schud geen handen, en geef elkaar geen boks of high-five. 

 
Vóór de trainingen/wedstrijden gelden de volgende regels: 

- kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een training gepland staat.  

- kom zoveel mogelijk zelf (of met één persoon uit jouw huishouden) en op eigen gelegenheid naar het 

sportpark. 

- het sportpark is alleen toegankelijk voor spelers en trainers, dus niet voor ouders. 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en wacht op de 

daarvoor aangewezen plek. 

- meld je tijdig af voor de trainingen bij je trainer en/of leider. 

- zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 

- zorg dat je thuis je handen met water en zeep hebt gewassen (minimaal 20 seconden). 
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- kom in sportkleding naar de sportlocatie (gebruik zo min mogelijk de kleedkamers). 

- neem je eigen (gevulde!) bidon mee om uit te drinken.  

- tussen voetballers en trainers dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

- voetballers vanaf 18 jaar moeten ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden (dit geldt niet voor de 

voetballers t/m 18 jaar). 

- volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers of begeleiders die aanwezig 

zullen zijn op het sportcomplex. 

- Voor uitwedstrijden mogen maximaal 6 begeleiders/chauffeurs mee (dit is inclusief trainers, leiders 

en grensrechter). Voor jeugdeams t/m JO12 is de regel maximaal 5 begeleiders in verband met 

kleinere aantallen per team. De trainers zullen dit coördineren.  

- Wij adviseren om mondkapjes te dragen in de auto. 

- Voor Rood-Wit Specials, JO6, JO7, JO8 en JO9 mogen 2 begeleiders per training aanwezig zijn om de 

kinderen te begeleiden van en naar het veld. 

Ná de trainingen/wedstrijden gelden de volgende regels: 
- ga direct na de training naar huis. 

- vermijd onnodig contact met trainingsmateriaal; 

- was thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden). 

- douche thuis. 

- op wedstrijddagen is douchen toegestaan, echter vragen we u om zoveel als mogelijk thuis te douchen. 

- maximaal 8 personen vanaf 18 jaar in 1 kleedkamer. 

- maximaal 4 personen vanaf 18 jaar tegelijk douchen. 

- Rood-Wit ontsmet dagelijks de trainingsmaterialen. 

 
Om bovenstaande mogelijk te maken, zijn wij nog op zoek naar ouders die kunnen helpen met: 

- het schoonmaken van het trainingsmateriaal. 

- het toezicht houden op park tijdens trainingen en wedstrijden. 

U kunt zich opgeven via e-mail naar Enzio Hermkens (jeugdvoorzitter@roodwitv.nl) of door te bellen  
(06-22568269). 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur S.V. Rood-Wit Veldhoven 
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