
Protocol Covid-19  
 
Iedereen wordt op de een of andere manier geconfronteerd 
met de gevolgen van Covid-19. Wij als handbal en voetbal Geel-
Zwart ook! Op onze sportaccommodatie de Leeuwenkuil is 
daarom het “Protocol Covid-19” van toepassing. Het “Protcol 
Covid-19” gaat in op woensdag 14 oktober 2020 vanaf 22.00 
uur en is tot nader order van kracht. 
 
Om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen, hebben we onderstaande maatregelen 
genomen.   

• Sportkantine, kleedkamers en douches zijn dicht. 
• Voorlopig geen wedstrijden, de competities liggen stil voor zowel jeugd als senioren. 
• Voorlopig geen trainingen voor senioren (vanaf 18 jaar). 
• Jeugdleden t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden 

tijdens het sporten.  
• Jeugdleden vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 

personen. Voor jongere leden geldt deze beperking niet. 
• Iedereen (trainers, jeugdleden) met klachten blijft thuis. 
• Onze sportaccommodatie is gesloten voor publiek.  

o Dit geldt voor alle trainingen van de voetbal en handbal. 
o Alleen spelers, trainers en vrijwilligers (o.a. onderhoud accommodatie en 

bestuursleden) hebben toegang tot ons complex 
• Bij de ingang hangt een korte instructie.   
• Onze sportaccommodatie is zo ingericht dat iedereen zich goed kan houden aan de 

basisregel van 1,5 meter afstand houden van elkaar.   
• Op onze sportaccommodatie geldt éénrichtingsverkeer. Let hiervoor op de signalering op de 

grond.   
• Onze sportaccommodatie wordt regelmatig schoongemaakt met desinfecterende middelen.   

 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het “Protocol verantwoord sporten” van de NOC*NSF. De 
meest recente versie van dit protocol is beschikbaar op https://nocnsf.nl/sportprotocol  
 
Ook hier gelden de basisregels van de overheid:   

• Blijf bij klachten thuis en laat je testen 
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen (uitzondering tijdens het sporten).  
• Was regelmatig je handen met zeep 
• Nies en hoest in je elleboog 
• Probeer drukte te vermijden. 
• Geef andere mensen géén hand.   
• Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.   

 
Wat verwachten wij van u?   

• Gebruik uw gezond verstand.   
• Volg de instructies van onze vrijwilligers op.   

 
Veel gestelde vragen: 
Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken? 
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door 
te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet 
meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol


 
Mogen sporters die klaar zijn met hun training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd? 
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo 
snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 
 
Houd jezelf aan de afspraken, neem je verantwoordelijkheid en corrigeer elkaar zo nodig! 
 


