
Protocol verantwoord sporten bij V.V. Oostergo 

  

Regiocup jeugd start op 5 juni 

De aangekondigde versoepelingen betekenen dat we op zaterdag 5 juni kunnen starten met de KNVB Regiocup voor 

jeugdvoetballers! We zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer mag: het spelen van echte wedstrijden tegen 

gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk waar voetballers het meeste plezier aan beleven! 

Helaas is er echter nog geen publiek toegestaan en gelden de versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden 

alleen voor jeugdteams tot en met de O18 (formeel hanteert de Rijksoverheid t/m 17 jaar), wat inhoudt dat de 

Regiocup niet door kan gaan voor de O19 en O23-teams. 

Trainingen en wedstrijden senioren 

Tweede mooie versoepeling is dat senioren met ingang van 5 juni weer volledig mogen trainen en onderlinge 

trainingswedstrijdjes mogen spelen bij de eigen vereniging. Dit allemaal zonder beperkingen in groepsgrootte en 

zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Helaas mogen senioren nog geen wedstrijden 

spelen tegen teams van andere verenigingen. 

Opening kantines en terrassen 

Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde voorwaarden 

als die er voor de horeca geformuleerd zijn. Namelijk: 

• Reserveren en een gezondheidscheck is verplicht 

• Dragen van een mondkapje in de kantine (niet zittend aan tafel) is verplicht 

• Een vaste zitplaats aan tafel is verplicht; het zitten aan de bar is niet toegestaan, en aan een tafel mogen 

maximaal 4 mensen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar 

• In de sportkantine mogen maximaal 50 personen (exclusief het personeel) aanwezig zijn, op 1,5 meter afstand 

Kleedkamers en/of douchegelegenheid mogen open 

Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer mogen worden 

gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter 

afstand. 

De volgende veiligheid- en hygiëneregels gelden voor iedereen: 

� Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

� Desinfecteer je handen bij aankomst op het sportterrein; 

� Volg de looproutes; 

� Vermijd drukte en schud geen handen; 

� Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

� Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

� Langs de omheining 1 persoon per aangegeven plek (tape); 

� Vermijd schreeuwen en laat het uitgebreid juichen achterwege; 

� Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons complex; 

 

Protocol voor spelers en trainers/begeleiders: 

Voor spelers en trainers hebben we een protocol opgesteld. Deze protocollen gelden naast de hierboven genoemde 

regels. 

 

Lees de protocollen goed door en volg ze op! En voor ouders het verzoek om ze door te nemen met jullie voetballende 

kinderen en te zorgen dat ze zich hieraan houden. 

  

 

 



Dit willen we benadrukken 

Teams die zich niet aan de regels en protocollen houden, gaan we aanspreken. De consequentie kan zijn dat deze 

teams tijdelijk niet mogen trainen en wedstrijden spelen. Als je het op voorhand niet eens bent met de richtlijnen, dan 

horen we het graag, maar kom dan niet op sportpark De Streng. 

Als er aanvullingen of wijzigingen zijn op onze werkwijze, zullen we dit kenbaar maken via de gebruikelijke kanalen: via 

mail van coördinatoren en leiders naar leden, via de site, Facebook en Whats App. 

 

Bedankt voor alle medewerking, blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

 

 

Bestuur V.V. Oostergo 

 


