
 

 

Corona Regels Voetbalzaken           

        

            

Begin  augustus 2020 zijn we bij v.v. Angerlo Vooruit weer gestart met  het nieuwe voetbalseizoen. 

Corona heerst nog steeds, waardoor wij genoodzaakt zijn om een aantal strikte regels door te 

voeren, waarbij de 1,5 meter norm de meest belangrijke is. Deze regels hebben betrekking op de 

trainingen en wedstrijden op ons sportpark “Mariëndaal” . Het is helaas onmogelijk om in alle 

gevallen de 1,5 meter afstand te garanderen, maar dit geldt voor de gehele maatschappij. Wees 

verstandig en houd je aan onderstaande regels.  

1. Kleedkamers: Voor elftallen met spelers boven de 18 jaar geldt in de kleedkamer de 1,5 

meter plicht. Dit betekent dat maximaal 8 spelers tegelijk aanwezig mogen zijn, dit geldt ook 

voor het douchen na de wedstrijd. Aan elke kant van de kleedkamer mogen maximaal 4 

personen plaats nemen, waardoor de 1,5 meter realiseerbaar is.  

2. Douches: Voor elftallen met spelers boven de 18 jaar mag de middelste douche niet worden 

gebruikt. Ook hierbij geldt dat er maximaal 8 spelers in de kleedruimte aanwezig mogen zijn, 

waarvan er maximaal 2 zich in de doucheruimte mogen ophouden.  

3. Wedstrijdbespreking: Deze moet plaatsvinden op het voetbalveld, dus niet in de kleedkamer 

of andere ruimte. 

4. Vergaderingen: De vergaderruimte) mag vooralsnog niet worden gebruikt. Er is onvoldoende 

luchtcirculatie. Dit geldt ook indien er 1,5 meter ruimte mogelijk is. 

5. Materialenhok: Hier mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn. 

6. In- en uitgang: De deur aan de kantinezijde moet worden gebruikt als ingang. De deur aan de 

achterzijde (tribune) is vanaf heden de enige uitgang. 

7. Toegang kleedkamers: Alleen spelers hebben toegang tot de kleedkamers. Dit geldt voor alle 

leeftijdscategorieën.  

8. Wedstrijdregels: In de rust blijven de elftallen op het veld. Drinken kan worden afgehaald bij 

de dienstdoende beheerder. Vullen van bidons en toiletbezoek is mogelijk, maar alleen in de 

kleedkamer van het betreffende elftal.  

9. Medische zaken: Er wordt alleen gewerkt op afspraak, dus geen binnenloop.  

Bovenstaande regels moeten worden nageleefd, waarbij het grootste deel betrekking heeft op de 

spelers/kader van de elftallen met spelers vanaf 18 jaar en ouder. Er volg nog nadere informatie 

m.b.t. de wedstrijden.  

Het bestuur. 

 

 


