CORONA REGELS DOSC VOETBAL
Versie 4 september 2020

Inleiding
Om dit seizoen weer te kunnen gaan voetballen heeft het voetbalbestuur een aantal COVID19 maatregelen moeten doorvoeren. De maatregelen die getroffen zijn, zijn in lijn met het
NOC-NSF protocol “Verantwoord Sporten” zoals de KNVB die voorschrijft. Wij willen als
bestuur benadrukken dat wij met ze alle moeten werken aan het naleven van de regels. Dit
doen we met respect voor elkaar en de situatie. Vrijwilligers van de vereniging kunnen de
COVID-19 situatie en regels niet veranderen. Als de regels structureel niet worden nageleefd
zullen wij of de gemeente genoodzaakt zijn om DOSC te sluiten. Dit moeten wij met ze alle
voorkomen. Wij verwachten van jullie begrip en medewerking. Het naleven van de regels
doen we met elkaar en voor elkaar.
In dit document vinden jullie de regels de gelden voor de afdeling voetbal per onderwerp.
Als je hier vragen over hebt meld je dan bij het voetbalbestuur. De Coronaverantwoordelijke
van de afdeling voetbal is Robert van den Dijssel (06-52338940 of rvddijssel@gmail.com).
CORONA REGELS:
Algemeen:
-

-

-

Houd buiten de lijnen van het voetbal te allen tijden 1,5 meter afstand aan. Dit geldt
voor personen van 18 jaar en ouder. Jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen afstand te
houden. Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven binnen dezelfde leeftijdscategorie geen
afstand te bewaren, maar dus wel ten opzichte van coach, leider en scheidsrechter.
Bij koorts, griep en verkoudheid verschijnselen blijf je thuis en volg je de landelijke
richtlijnen.
Was regelmatig je handen en houd je aan de landelijke hygiëne voorschriften (nies in
je ellenboog en beperk contact met je gezicht).
Houd je aan de looproutes, aanwijzingen en regels in en rondom het complex, in de
kantine en op het terras.
De kantine en het terras heeft beperkte zitplaatsen (circa 110), het kan dus zijn dat
het vol is en er geen plek is (vooral in de middag en bij thuiswedstrijden van het
eerste). Je kunt dus teleurgesteld worden als je niet naar binnen kan, heb hier
begrip voor.
Zie voor de verder regels omtrent de kantine en het terras het protocol van de
paviljoencommissie op de website.
De kantine is op zaterdagen tot uiterlijk 18.30 uur geopend.
Het voetbalbestuur is continu in overleg met de commissie, voor thuisspelende
seniorenteams wordt in de middag met gereserveerde plaatsen gewerkt zodat elke
team ongeveer 1 x per 2 weken gebruik kan maken van de kantine.
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-

-

In de kantine en op het terras is het verplicht om te zitten en de tafels en stoelen te
laten staan. Als dit niet wordt nagekomen dan wel wordt opgevolgd op aanzegging
van het kantinepersoneel zal (tijdelijke) sluiting volgen.
Toeschouwers zijn welkom rond de velden. Er mogen maximaal 250 toeschouwers
tegelijk aanwezig zijn. Indien het voetbalbestuur verwacht dat er meer dan 250
toeschouwers tegelijk aanwezig zullen zijn, worden maatregelen getroffen op
toegangsbeperkingen. Het kan dus zijn dat u in die gevallen geen toegang tot het
terrein krijgt. Wij verzoeken uw begrip hiervoor.

Looproute’s:
-

-

In de kantine geldt een registratieplicht, ook als je alleen wat drinken wilt bestellen.
Zitten is verder verplicht in de kantine en op het terras. Via de hoofdingang kun je
vooral in de kantine en het terras komen. Kom je voetballen of kijken neem dan de
zij-ingang (ambulance hek) bij veld 3. Zie de afbeelding in de bijlage voor de
looproutes naar de velden.
Houd zo veel als mogelijk rechts aan op de looproutes en blijf niet stilstaan op de
looproutes
In de ruimte voor de kleedkameruitgang naar de velden is het verboden om te
wachten of te blijven staan.
De ruimte tussen het terras en veld 1 is een loopzone in twee richtingen, hier
mogen geen toeschouwers langs het hek van veld 1 staan.
Spelers van de teams die toegang tot de kleedkamers krijgen, kunnen via de ingang
bij het fietstunneltje naar binnen als zij direct gaan omkleden. Zie kopje kleedkamers.

Bestuurskamer:
-

De bestuurskamer is afgesloten, je mag niet naar boven lopen. Het
wedstrijdsecretariaat zal wel aanwezig zijn in de bestuurskamer. Heb je vragen, wil je
je melden of een uitslag doorgeven bel dan via de vaste telefoonlijn (030-2280006).

Bespreekkamers:
-

De bespreekkamer is afgesloten en niet beschikbaar voor de teams.

Scheidsrechters:
-

Clubscheidsrechter en KNVB scheidsrechters kunnen zich melden bij de
bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat. Loop niet naar boven maar meld je per
telefoon (030-2280006). Het aanwezige wedstrijdsecretariaat zal u voorzien van een
drankje of muntje zodat u zelf een drankje kan halen.
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-

-

-

Voor scheidsrechters zijn 2 kleedkamers beschikbaar waar maximaal 1 persoon per
kleedkamer aanwezig mag zijn. Kleedkamer 1 is voor clubscheidsrechter en
kleedkamer 2 is voor KNVB scheidsrechters.
Wij verzoeken alle scheidsrechters om zo veel als mogelijk omgekleed naar de
vereniging te komen en thuis te douchen. U kunt op zaterdagen met het
wedstijdsecretariaat contact opnemen (030-2280006) als u toch een kleedkamer
nodig heeft.
Onze kleedkamers zijn niet groot genoeg om een controle van de spelerspassen uit te
voeren. Wij verzoek u om dit op het veld uit te voeren in overleg met de
teammanagers.

Wedstrijden/trainingen:
-

-

Verzamelen voor een wedstrijd doe je op het parkeerterrein (uitwedstrijd) of naast
de velden maar niet in de kantine.
Bij uitwedstrijden geldt de landelijke richtlijn dat je een mondkapje om doet als je
met meerdere personen die niet uit 1 huishouden komen in de auto zit.
Hou er rekening mee dat bij elke vereniging andere regels kunnen gelden
afhankelijk van hun accommodatie (bv of er een kleedkamer beschikbaar is en
toegang kantine). Kijk vooraf op hun website of bel hun wedstrijdsecretariaat zodat
je weet waar je aan toe bent bij een uitwedstrijd.
Loop niet tegelijk naar je speelveld, maar met 1,5 meter afstand
Wacht bij de wachtplaatsen totdat de voorafgaande wedstrijd is afgelopen en
iedereen van het speelveld af is gelopen voordat je deze betreedt.
De scheidsrechter zal de spelers passen op het veld moeten controleren, er is geen
plek in de kleedkamers.
Er volgt geen line-up op het veld en muziek buiten is afgeschaft.
Schud geen handen.
De aanvoerders behouden ook bij de toss 1,5 meter afstand tot elkaar en
scheidsrechter.
Behoud tijdens de warming-up zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand.
Behoud tijdens de wedstrijd altijd 1,5 meter afstand tot de scheidsrechter als het spel
stil ligt.
Schreeuwen, geforceerd stemgebruik en zingen is niet toegestaan in en buiten het
veld.
Spuug niet op de grond en snuit ook je neus niet leeg op het veld.
Behoud 1,5 meter bij het vieren van een doelpunt.
Gebruik geen teambidons maar neem je eigen herkenbare bidon of drinkfles mee.
Blijf in de rust op het veld, tenzij anders is afgesproken met de
coronaverantwoordelijke. Er is niet voldoende ruimte om met je gehele elftal in een
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kleedkamer te zitten. Laat 1 persoon voorafgaand aan de wedstrijd drinken en bekers
meenemen naar het veld voor in de rust, ook voor de tegenstander. Hiervoor gelden
dezelfde afspraken als vorig jaar i.v.m. een andere invulling van de terreinmeester
taken.
Dug-out:
-

-

Ook in de dug-out geldt het behouden van 1,5 meter afstand. Dit betekent dat voor
veld 1 maximaal 5 personen (18+) zijn toegestaan in de dug-out en voor veld 2 en 3
maximaal 3 personen (18+) zijn toegestaan.
Spelers die niet plaats kunnen nemen in de dug-out moeten naast de dug-out gaan
zitten op 1,5 meter van elkaar richting de hoekvlag van de speelhelft waar de dug-out
staat. Dit moet op de grond tenzij er extra stoelen zijn geplaatst, deze mag je niet zelf
pakken.

Kleedkamers:
-

-

-

-

-

-

In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand behouden worden voor personen van 18
jaar en ouder. In kleedkamers 1, 2, 3, 5, 6 en 7 zijn vaste zitplekken en een
looproute gemarkeerd waar je veilig op 1,5 meter van een ander kan zitten. Je
moet zoveel als mogelijk zittend omkleden.
De kleedkamers zijn hierdoor maar beperkt beschikbaar. Er mogen maximaal 7
personen van 18 jaar of ouder tegelijk in een kleedkamer en er kunnen er maximaal 2
van deze 7 tegelijk douchen.
Vanwege de beperkte beschikbaarheid en toeloop in de kleedkamergang mogen
jeugdteams tot en met O17 geen gebruik maken van de kleedkamers bij
wedstrijden en trainingen.
Wij verzoeken overige teams om zo veel als mogelijk omgekleed naar DOSC te
komen en thuis te douchen (voor wedstrijden en trainingen).
Senioren- en 019 teams (zowel gastvereniging als DOSC) krijgen 1 kleedkamer
toegewezen bij wedstrijden. Uitzondering hierop zijn 1e elftallen (gast en DOSC) die
elk 2 kleedkamers krijgt toegewezen.
Maak afspraken binnen je team hoe je de beperkte kleedkamer gebruikt. Spelers
die in Den Dolder wonen kunnen makkelijker thuis omkleden en douchen. Geef
spelers dan vooraf tenues mee. Ook snel omkleden in 2 groepen van 7 spelers na
elkaar zou kunnen.
De toegewezen kleedkamer is een half uur voor en een half uur na je wedstrijd voor
jouw team beschikbaar tenzij anders aangegeven. Je mag er geen spullen laten
liggen, neem deze mee naar het veld. Zo kunnen wij de kleedkamer ook weer
inzetten voor andere teams en beperken we de verkeerstromen in de kleedkamer
gang.
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-

-

Voor het 1e elftal geldt dat zowel het gastteam als het DOSC team 1 kleedkamer
beschikbaar houdt tijdens de wedstrijd.
In een kleedkamer is geen ruimte om met je team een bespreking te houden,
opstelling door te nemen of in de rust terug te komen. Doe dit op het veld.
Wacht even met het betreden van de kleedkamer gang als er iemand anders naar je
toe loopt. Je mag elkaar niet passeren in verband met het behouden van 1,5 meter
afstand.
Als er niet verstandig met de kleedkamer en regels omgegaan wordt zullen we deze
moeten sluiten. We rekenen op jullie medewerking om hier een goede invulling aan
te geven.

Coronabesmettingen:
-

-

-

Indien een speler, trainer leider of andere begeleiders van een team getest wordt op
een coronabesmetting dient deze persoon niet deel te nemen aan trainingen of
wedstrijden in afwachting van de uitslag (er zijn immers klachten of vermoedens). De
betreffende persoon wordt verzocht de teamcoach/leider en de
coronaverantwoordelijke te informeren.
Indien een speler, trainer, leider of andere begeleiders van een team positief getest
wordt op een coronabesmetting mag deze niet meer deelnemen aan trainingen
en/of wedstrijden. De betreffende persoon informeert direct de teamcoach/leider
en de coronaverantwoordelijke.
DOSC volgt de aanwijzingen die worden gegeven door de GGD vanuit het bron- en
contact onderzoek. Zij beslissen wat de overige teamleden moeten doen.
Zolang de GGD nog geen aanwijzing heeft gegeven zal het voetbalbestuur een besluit
nemen of het betreffende team mag trainen of deelnemen aan wedstrijden. Hierbij
staat de gezondheid voorop.

Tot Slot:
Veel maatregelen zijn vervelend maar noodzakelijk vanuit het gezondheidsrisico’s van COVID19. De gemeente Zeist en de veiligheidsregio Utrecht zullen ons gaan controleren op het
naleven van de protocollen en regels. Laten wij er met ze alle voor zorgen dat er geen
aanleiding is waardoor we moeten stoppen met het voetballen of het sluiten van de kantine.
Denk positief met ons mee als je andere manier ziet, heb begrip voor de situatie. Respecteer
de vrijwilligers, die staan er voor jullie.
Wij rekenen op jullie!
Het Voetbalbestuur
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