
 

Corona Regels Voetbal SC Rijnland 
Het voetbalseizoen is weer van start gegaan. Gelukkig mogen we in deze bijzondere tijd, 
waarin Corona nog steeds heerst, lekker sporten en wedstrijden bezoeken. Hierbij moeten 
wel een aantal strikte regels toegepast én nageleefd worden met zijn allen, waarbij de 1,5 
meter afstandsnorm de meest belangrijke is!  
Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je uiteraard thuis! 
Wees verstandig en houd je aan de regels! 
 

1. Kleedkamers / douches: Voor elftallen met spelers van 18 jaar en ouder geldt in de 
kleedkamer de 1,5 meter afstand plicht. Dit betekent dat maximaal 8 spelers tegelijk aanwezig 
mogen zijn, dit geldt ook voor het douchen na de wedstrijd. De andere spelers wachten buiten 
totdat zij aan de beurt zijn. Houd er rekening mee dat door de beperkte ruimte spelers buiten 
moeten wachten. Probeer daarom zo kort mogelijk in de kleedkamer te zijn. 

2. Wedstrijdbespreking: Deze moet plaatsvinden op het voetbalveld, dus niet in de kleedkamer 
of in een andere ruimte. 

3. Materialenhok: Hier mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn. 
4. Toegang tot de kleedkamers: De toegang tot de kleedkamers is niet groot. Heb geduld, houd 

afstand en wacht even als iemand je tegemoet komt. Alleen spelers hebben toegang tot de 
kleedkamers. Alleen bij JO10, JO9, JO8 en JO7 zijn een paar ouders in de kleedkamer 
toegestaan, waarbij de 1,5 meter norm moet worden aangehouden. We laten de leiders 
beoordelen in hoeverre dit (beperkt) nodig is. 

5. Aanmelden: Wij verzoeken aan de tegenstanders dat 1 persoon zich namens het team binnen 
meldt en dat de overige teamleden buiten wachten. 

6. Wedstrijdregels: In de rust blijven teams op het veld. Drinken wordt door de begeleider van het 
thuisteam klaar gezet en kan door 1 begeleider worden afgehaald bij kleedkamer. Vullen van 
eigen bidons is mogelijk, maar alleen in de kleedkamer van het betreffende elftal. 
JO12 team en jonger mag in de rust eventueel naar binnen, maar het heeft de voorkeur het 
heen en weer lopen te beperken. 

7. Wisselspelers: Wisselspelers van elftallen met spelers van 18 jaar en ouder moeten tijdens de 
wedstrijd ook op 1,5 meter van elkaar zitten. Wisselspelers zullen derhalve ook naast de dug-
out of elders plaats moeten nemen. 

8. Géén handen schudden met elkaar! 
9. Medische zaken: Er wordt alleen gewerkt op afspraak, dus geen binnenloop. 
10. Kantine / terras: De kantine heeft een duidelijk aangegeven in-, en uitgang, graag daar aan 

houden!! Schrijf je via de aangeboden mogelijkheden in en desinfecteer je handen. De ruimte in 
kantine is beperkt.  

11. Speel je een uitwedstrijd? Bekijk vooraf de website van de tegenstander omtrent regelgeving / 
protocol COVID-19 en volg deze instructies op. 
 

Bovenstaande regels moeten worden nageleefd, waarbij het grootste deel betrekking heeft 
op spelers/kader van teams met spelers vanaf 18 jaar. Het is voor iedereen zoeken hoe we 
met deze situatie en omstandigheden om moeten gaan. Zijn er ideeën / opmerkingen, mail 
ze naar secretaris@sc-rijnland.nl 
We rekenen op de medewerking van iedereen. Leden, tegenstanders, bezoekers, 
vrijwilligers etc… samen maken we er iets moois van! 
Ondanks deze regels kijken wij uit naar een mooi, gezond en sportief seizoen! 
 

Bestuur SC Rijnland 
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