
Op grond van de Noodverordening in onze regio en op basis van de richtlijnen van de NOC*/NSF en 
KNVB heeft het besteer de volgende maatregelen genoaen oa zo veilig en verantwoord mogelijk het 
seizoen 2020-2021 te beginnen. Hiermee hopen we de kans op besmetting aet Corona ainiaaal te 
hoeden.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 ga direct naar huis wanneer er tjdens de sportactiiteit klachten ontstaan zoals:

neusierkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, ierhoging,
koorts en/of plotseling ierlies ian reuk of smaak: dit geldt ioor iedereen;

 ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalie tot kinderen t/m 12 jaar een
afstand bewaren ian minimaal 1,5 m. En behalie kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter
dan 1,5 meter bij jou komen;

 ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen
jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen ian 18 jaar en ouder. Deze laatste
groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;

 ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag
dichter dan 1,5 m bij jou komen;

 tjdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;
iermijd drukte;

 was iaak je handen met water en zeep, juist ook ioor en na bezoek sportlocate;
schud geen handen;

 neem de gebruikelijke ieiligheids- en hygiëneregels ioor iedereen in acht;
 ioor alles geldt: gezond ierstand gebruiken staat ioorop;
 Om op een ieilige en hygiënische manier te kunnen ioetballen zijn er ioor sporters en

arbitrage protocollen opgesteld, zie https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/
protocollen.
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Aanvullende maatregelen 01-10-2020

VOETBALWEDSTRIJDEN

Thuisspelende teams RCD

 Maximaal 3 begeleiders per team
 Het clubhuis is dicht (enkel open voor registratie van de teams)
 toiletten zijn bereikbaar
 geen ouders of andere toeschouwers op het terrein
 Kleedkamers beschikbaar volgens indeling bij de club
 op zaterdag maximaal 45 minuten voor aanvang omkleden
 Na de wedstrijd zo snel mogelijk de kleedkamer en het sportcomplex verlaten

Bezoekende teams RCD

 Maximaal 5 begeleiders per team (inclusief chauffeurs)
 Het clubhuis is dicht (enkel open voor registratie van de teams)
 toiletten bereikbaar
 geen ouders of andere toeschouwers dan begeleiding op het terrein.
 maximaal 45 minuten voor aanvang omkleden
 Voor de jeugd tot en met de JO17 gelden de volgende regels:

Voor alle teams is 1 kleedkamer beschikbaar, er mogen maximaal 2
volwassenen aanwezig zijn in de kleedkamer.

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


Corona protocol RCD iersie 01-10-2020

 Voor de JO19 en alle seniorenteams gelden de volgende regels: 
Kleedkamers beschikbaar volgens indeling bekend bij de club.;
maximaal 8 personen in 1 kleedkamer;
Maximaal 2 man tegelijk onder de douche;
De wedstrijdbespreking vindt plaats op het veld

 Na de wedstrijd zo snel mogelijk de kleedkamer en het sportcomplex 
verlaten.

Uitspelende teams op andere accomodaties

 Bekijk vooraf de regels van de te bezoeken vereniging.
 Spreek vooraf af wie de begeleiders zijn (inclusief chauffeurs)
 Beperk het aantal auto's

TENNISAFDELING RCD

 Eerdere Coronaregels blijven kracht
 Het tennischalet is gesloten
 Toiletten zijn beschikbaar in de kleedkamers.

BILJARTAFDELING

 Er worden geen thuiswedstrijden in het clubhuis gespeeld. Er
wordt nog gezocht naar een oplossing voor deze wedstrijden.

 Voor aanvang van uitwedstrijden neemt de rcd-teamleider contact
op met de thuisspelende vereniging

RCD houdt continu de communicatie van/door KNVB/NOC NSF/KNLTB/KNBB in de gaten en 
volgt de richtlijnen van het RIVM.
Zodra er veranderingen zijn zal dit gecommuniceerd worden via de website, sociale media, 
als mede via de mail.

Bestuur RCD




