
CORONA update  EKC 2000 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die afgekondigd zijn op 28 september 2020 hebben we 

dit Corona protocol weer moeten herzien. Hieronder de geldende richtlijnen voor de komende tijd. 

o De kantine (zowel veld als zaal) blijft gesloten. 

o Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden. 

Voor iedereen geldt: 

o Blijf bij klachten (zoals koorts, hoesten, verkoudheid, zere keel) thuis en laat u testen 

o Blijf thuis als een huisgenoot klachten heeft (zoals koorts, benauwdheid). Als uit de test blijkt 

dat uw huisgenoot geen corona heeft, bent u weer welkom. 

o Was regelmatig uw handen met zeep 

o We schudden geen handen bijv. van scheidsrechters of tegenstanders 

o Gebruik uw gezonde verstand en help elkaar met het houden aan de regels 

o Houd u aan de looprichtingen die aangegeven zijn 

o Volg aanwijzingen op van de corona coördinator. Tijdens de trainingen is de trainer corona 

coördinator. Tijdens wedstrijden zal er 1 corona coördinator aanwezig dienen te zijn om 

bezoekende verenigingen de weg te wijzen, en eventuele vragen te beantwoorden. 

Speler t/m 12 jaar: 

o Hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar 

o Hoeven geen onderlinge afstand te houden tot anderen (trainers, andere ouders, kinderen 

boven de 12 etc.) 

Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar: 

o Hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar 

o Moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of 

ouder is 

Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar: 

o Hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar 

o Moeten voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is 

(dus ook bij voorbesprekingen en tijdens het douchen) 

Trainers: 

o Trainers t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar 

o Trainers vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot 

iedereen die 13 jaar of ouder is. 

Ouders en toeschouwers: 

o Er zijn geen ouders en toeschouwers welkom bij de trainingen en wedstrijden. Haal en breng 

u kind tot aan het hek. 

o Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 

teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 

kijken naar de wedstrijd. 



o Bij thuiswedstrijden van eigen jeugdleden, vallen chauffeurs die hun eigen kind brengen 

onder toeschouwers en zij mogen niet blijven kijken. 

o Broertjes en zusjes mogen niet meer naar uit- of thuiswedstrijden. 

o Maximaal 4 teambegeleiders (chauffeurs vallen ook hieronder) worden van de tegenpartij 

binnen gelaten. 

Afspraken in de kleedkamer: 

o Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen geldt een maximum aantal van 2 personen in 

de kleedkamer, wanneer de personen een leeftijd hebben waarop afstand in acht genomen 

moet worden 

o Aangezien de gang bij de kleedkamers smal is, bekijk of de gang leeg is voordat u richting 

kleedkamer loopt 

o EKC 2000 leden vragen wij om zoveel mogelijk in trainingskleding / wedstrijdkleding naar het 

veld te komen, en thuis te douchen om zo min mogelijk gebruik van de kleedkamers te 

hoeven maken, zodat deze gebruikt kunnen worden door de gasten 

o EKC 2000  leden vragen wij om te wachten met het gebruik van de kleedkamers tot dat de 

gasten klaar zijn 

Afspraken in de kantine: 

o De kantine is gesloten. 

o Vergaderingen van de verschillende commissies kunnen niet plaats vinden in de kantine en 

dienen bij voorkeur online plaats te vinden. 

Richtlijnen vervoer: 

o Volg het advies van de overheid en draag een mondkapje als u in één auto reist met mensen 

buiten uw huishouden (zorg dus dat u als trainer, speler en ouder altijd een mondkapje bij u 

heeft bij uitwedstrijden). Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.  (mocht 

dit voor brildragende bestuurders gevaarlijke situaties opleveren, dan draagt de bestuurder 

geen mondkapje, echter de reisgenoten wel) 

Richtlijnen bij terugkeer uit een gebied met oranje reisadvies: 

o Volg het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis) quarantaine te gaan 

  

Raakt u toch besmet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het bestuur, zodat wij kunnen bepalen 

welke acties gewenst zijn binnen de vereniging 

  

 


