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Onderstaand het protocol welke Zaalvoetbalvereniging Avenhorn aanhoudt m.b.t. 

het coronavirus en veilig sporten. Wij rekenen erop dat iedere betrokkene bij 
Zaalvoetbalvereniging Avenhorn zich deze regels ter harte neemt en ook naleeft. 

 

Dit document is aan verandering onderhevig en kan naar nieuwe inzichten 
een update krijgen. 

Onderstaande maatregelen zijn zeer expliciet. Boven alles rekenen wij op het 

gezonde verstand van iedereen die rondom onze sport actief is en daarmee voor 
iedereen die onze sporthal betreed. Bij niet-naleving schromen wij niet 

maatregelen te nemen als wij dat nodig achten. 

 

Algemeen 
 

1. Ten alle tijde hou je je aan de veiligheidsmaatregelen zoals deze zijn 

opgesteld door het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Dit 
betekent dus onder meer dat je thuis blijft bij klachten; iemand binnen je 

huishouden klachten heeft en/of positief getest is. Bij twijfel, raadpleeg de 

richtlijnen en informeer medesporters. 

2. In aanvulling op deze veiligheidsmaatregelen is door de KNVB een protocol 
zaalvoetbal opgesteld: 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/zaalvoetbal. Wij 

verwachten dat coaches, begeleiders en leden kennis nemen van het 
protocol. Voorafgaand aan het seizoen wordt dit protocol, tezamen met 

het eigen protocol, met coaches en leden gedeeld.  

3. Voor KNVB-scheidsrechters geldt nog het volgende protocol: 
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage-

zaalvoetbal. Leden kunnen hiervan kennisnemen.  

4. De huishoudelijke reglementen van de gymzalen en sporthallen blijft altijd 

van toepassing. Wij verwachten van leden, coaches, begeleiders en andere 
betrokken dat zij zich aan de van toepassing zijnde reglementen houden.  

5. Bij onze wedstrijden is publiek, tot nader bericht, niet langer 

welkom. Uitzondering vormt de autorijder van de uitspelende ploeg bij de 
jeugdteams. Alle maatregelen zijn erop gericht om de contacten zo veel 

mogelijk te beperken en te beheersen. Voor zowel thuis- als uitwedstrijden 

geldt dat het aantal supporters tot een minimum beperkt moet worden 
6. Voor uitwedstrijden geldt dat de ouders die de rijders zijn, als enige 

supporters gelden. Ten alle tijden geldt dat het publiek 1,5 meter afstand 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/zaalvoetbal
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage-zaalvoetbal
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage-zaalvoetbal


 

 

 

moet waarborgen, tenzij ze uit één huishouden komen. Daar waar dit niet 

te waarborgen is wordt verzocht de tribunes niet te betreden.  

7. Voor het spelen van uitwedstrijden geldt; maak melding bij het bestuur als 
je bij een uitvereniging ziet dat er weinig tot niets aan de corona 

maatregelen gedaan wordt. Het bestuur kan dan in contact treden met de 

andere vereniging om dit aan te kaarten. 
8. Voor het spelen van wedstrijden in het algemeen geldt; maak melding bij 

het bestuur als je bij een ander team of een andere vereniging ziet dat er 

weinig tot niets aan de corona maatregelen gedaan wordt. Het bestuur kan 

dan in contact treden om dit aan te kaarten. 
9. Ouders die rijden met kinderen uit meerdere gezinnen wordt geadviseerd 

om in de auto een mondkapje te dragen. Voor kinderen geldt dit advies 

pas vanaf 12 jaar. Wij rekenen hierin op de eigen verantwoordelijkheid 
van de ouders en/of spelers. 

Rondom wedstrijden 
 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter 
voor personen ouder dan 18 jaar;  

2. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden. Het verbod is niet van toepassing op:  
A. Als het afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft; 

B. op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling; 

C. op personen die sport uiting beoefenen, voor zover dat het beoefenen 

van de sport noodzakelijk is.  
3. Kom alleen op vooraf besproken tijden;  

4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;  

5. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.  
6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 

accommodatie;  

7. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;  

8. Ga voorafgaand aan het sportzalenbezoek bij voorkeur thuis naar het 
toilet;  

9. Was voorafgaand aan en na afloop van het sportzalenbezoek je handen 

met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
10.Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 

noodzakelijke minimum;  

11.Het is toegestaan om gebruik te maken van douche- en 
toiletgelegenheden. Hierbij blijft de routing vanuit de sporthal wel van 

toepassing om verkeersstromen te voorkomen.  

12.Verlaat direct na het sporten de accommodatie zo spoedig mogelijk via de 

routing naar de aangewezen uitgang.  



 

 

 

13.Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

14.Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen 

en spreekkoren, is niet toegestaan. 
15.Ouders worden verzocht zo min mogelijk de kleedkamers te betreden, 

alleen als kinderen hulp nodig hebben met omkleden. Als dat niet het 

geval is, mag alleen de coach/trainer de kleedkamers betreden. 

 

Bij thuiswedstrijden 
 

1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de sportzaal en worden binnen 
meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, 

etc.).  

2. In de sporthal is minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aanwezig die 

toeziet op de naleving regels. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in 
overleg met lokaal gezag) bepalen om personen toegang te ontzeggen tot 

de accommodatie (dit geldt ook voor uitwedstrijden). 

3. Kleedruimtes zijn toegankelijk, echter geldt hierbij wel dat wanneer de 
sporter 18 jaar of ouder is de 1,5 meter afstandsregel van kracht is.  

4. Zvv Avenhorn betrekt kleedkamer 1 of 2 (net welke nog ongebruikt op dat 

moment). Wanneer iedereen omgekleed is en de voorgaande wedstrijd is 
afgelopen verzamelt de thuisploeg voor de openslaande deuren naar de 

hal. Pas als alle spelers van voorgaande wedstrijd de kleedkamer hebben 

gevonden mogen de nieuwe teams het veld betreden. 

5. De uitploeg betrekt kleedkamer 3 of 4 (net welke nog ongebruikt op dat 
moment). Wanneer iedereen omgekleed is en de voorgaande wedstrijd is 

afgelopen verzamelt de uitploeg voor de deuren van de EHBO. Pas als alle 

spelers van voorgaande wedstrijd de kleedkamer hebben gevonden mogen 
de nieuwe teams het veld betreden. 

6. Volg eventuele looproutes indien die in de Sporthal aangegeven zijn.  

7. Spelers boven de 18 jaar moeten op de bank anderhalve meter afstand 

houden, dit geldt uiteraard ook voor coaches en andere betrokkenen. 
 

Rondom zaaldienst 
 

1. Zaaldienst wordt met een maximum van 2 personen verricht. 

2. Vanuit de vereniging worden handfluiten ter beschikking gesteld, welke 

kunnen worden gehanteerd ingeval de zaaldienst de wedstrijd moet 

fluiten.  
3. Ook wordt desinfectiemiddel ter beschikking gesteld ter verontreiniging 

van de handfluiten en het scorebord.  



 

 

 

4. Van de zaaldienst wordt logischerwijs verwacht dat onderling anderhalve 

meter afstand wordt bewaard. 
5. Wanneer de zaaldienst bemerkt dat de maatregelen benoemd in dit 

protocol niet nageleefd worden, melden zij dit bij het bestuur en de 

aanwezige coronaverantwoordelijke.  

 

  


