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Corona protocol Sporting Delta 

Introductie 
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van Sporting Delta. 

Eventuele vragen over dit protocol, kunnen via e-mail worden gesteld (corona@sportingdelta.nl).  

Wanneer de regelgeving vanuit de landelijke overheid gewijzigd wordt of wanneer er een aanleiding 

is om dit protocol te wijzigen, dan zal dit per ommegaande gebeuren. Hiervan zal melding gemaakt 

worden op onze website (www.sportingdelta.nl) en tevens zal dan een nieuwe versie van het 

protocol op de website worden geplaatst. 

Samenvatting maatregelen 
▪ Publiek is weer welkom op onze accommodatie. 

▪ Houdt 1,5 meter afstand van anderen 

▪ Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de 

sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

▪ Er mogen wedstrijden gespeeld worden. 

▪ Kleedkamers zijn geopend. (Douches zijn nog gesloten i.v.m. onderhoud) 

▪ Er mogen toeschouwers aanwezig zijn. 

▪ Bij uitwedstrijden volg het vastgestelde rijschema. 

Accommodatie 
▪ Zodra je de accommodatie betreedt ontsmet je je handen. 

▪ Volg de aangegeven looproutes. 

▪ Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt van elkaar, behalve wanneer je uit één huishouden 

komt of wanneer je 12 jaar of jonger bent. Ben je tussen de 13 en 18 jaar oud dan geldt dat 

je 1,5 meter afstand moet houden van mensen ouder dan 18. 

▪ Wanneer je op een van de onderstaande vragen een vraag met JA beantwoordt, dan ben je 

niet welkom op de Sporting Delta accommodatie:  

- Heb je één of meer van de volgende klachten gehad de afgelopen 24 uur: hoesten, 

neusverkouden, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten?  

- Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

- Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  

- Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb jij in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?  

- Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld?  

- Ben je de afgelopen 14 dagen in een oranje gebied geweest en niet getest? 

Kantine 
▪ Kantine en het terras zijn open. 

▪ Een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar is verplicht; 

▪ Gezondheidscheck is verplicht; dit kun je doen via de QR code. 
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Kleedkamers 
▪ Kleedkamers zijn geopend.  

▪ Douches zijn vanwege onderhoud tot nader orde gesloten.  

Trainingen 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ Maximaal 15 minuten vooraf aanwezig bij trainingen. 

▪ Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun spelers (behalve bij 

de D, E en F en Kangoeroes )  

▪ Senioren, A jeugd, midweek, houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar, behalve tijdens de 

actieve training. Let op: ook tijdens een bespreking of wanneer er spelers tijdens de training 

water drinken of op de bank zitten geldt de 1,5 meter.   

▪ B en C jeugd hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand van 

iedereen van 18 jaar en ouder. D,E,F en kangoeroes hoeven geen afstand te houden. 

Wedstrijden 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ Maximaal 60 minuten vooraf aanwezig bij wedstrijden. 

▪ Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun spelers. (behalve bij 

de D,E,F en kangoeroes) 

▪ Senioren, A jeugd, midweek houden altijd 1,5 meter afstand. Voor spelers die deelnemen 

aan de wedstrijd geldt de 1,5 meter niet. 

▪ B en C jeugd hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand van 

iedereen van 18 jaar en ouder. D,E,F en kangoeroes hoeven geen afstand te houden. 

▪ Let op: tijdens de wedstrijd geldt voor de staf en de reservespelers de 1,5 meter, hiervoor 

zijn voldoende stoelen langs het veld geplaatst. Laat deze stoelen staan! 

▪ Let op: ook tijdens een time-out en in de rust geldt de 1,5 meter. 

Uitwedstrijden 

▪ Bij vervoer naar uitwedstrijden gelden de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. 

▪ Het dringende advies is om het vastgestelde rijschema te hanteren. 

▪ Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto, is het 

advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. 

Scheidsrechters 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ De scheidsrechters en scheidsrechters-begeleiders houden altijd 1,5 meter afstand. (behalve 

bij D, E , F en Kangoeroes) 

▪ De scheidsrechter geeft geen hand aan de aanvoerder of coaches. 

▪ Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd fluit geldt de 1,5 meter niet.  

In de rust en na de wedstrijd geldt de 1,5 meter weer. 

▪ De scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de volgende punten:  

- Niet waarborgen van de 1,5 meter 

- Twijfel over de gezondheidssituatie van een speler  

- Naar de grond uitsnuiten van de neus  

- Naar de grond spugen  

- Geforceerd stemgebruik van coaches 


