Protocol amateurvoetbal KNVB
Accommodatie Sportpark de Bosberg Swalmen
Protocol geldig vanaf 1 augustus 2020

Do’s en don’ts accommodatie – algemeen
• bij twijfel neemt het bestuur contact op met de gemeente.
• Alle kleedkamers en douches van de accommodatie worden met ingang van 24
augustus 2020 opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1.50 m
afstand. Dit behoefd aanpassing bij omkleden en douchen. Zie punt omkleden en
douchen > 18 jaar.
Bij de jeugdteams geldt in de kleedkamer en daarbuiten de onderlinge afstand
tussen elftalleiders/trainers en jeugdspelers < dan 18 jaar van 1.50m.
Ouders worden dringend verzocht niet de kleedkamer te betreden, maar buiten te
wachten natuurlijk op 1.50m;
• Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan op de Bosberg. Hierbij
mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten
houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;
• Voor aanwezigen op de Bosberg gelden maximale aantallen (250), voetballers,
officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd tellen als
publiek, tot ze de locatie verlaten;
• Voor bezoekers is een er een registratieplicht, bij wedstrijden van de senioren dient
men zich bij de ingang van het complex te registeren. Dit is ook van toepassing op de
ouders van jeugdspelers. Bij thuiswedstrijden van de jeugdteams vindt de registratie
in de kantine plaats.
• Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor
de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en
wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank. Zorg dat de spelers
voorzien zijn van hun eigen drinkbus, de drinkbussen van de teams mogen tot
nader order niet gebruikt worden;
• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten
voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan.
• Tribune is tot nader order gesloten.
Tips & Tricks
• DES Swalmen heeft voor de accommodatie een verantwoordelijke aangesteld die
aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente;
• Per activiteit kunnen er corona-coördinatoren aangesteld worden (dit kan bijv. een
gastvrouw/-heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (dit kan
bijv. met een hesje). In de veiligheidsregio waar Swalmen onder valt kan dit nog een
verplichting zijn of worden;
• de coronaregels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig
• het bestuur heeft de regels via de diverse kanalen van de vereniging (dit kan de
nieuwsbrief, website, sociale media of iets anders zijn) gecommuniceerd, waardoor
iedereen op de hoogte is;

• De teams/spelers dienen de kortste route te nemen naar het veld, het terras, de
uitgang, etc. en de personen boven 18 jaar houden de 1,5 meter afstand.
• Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen in kleedkamers en kantine
• Trainers/elftalleiders dienen er voor te zorgen voor hygiëne van voetbalmaterialen
door die te reinigen na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
• Zorg dat alle ruimtes in de accommodatie voldoende worden geventileerd en zet
indien nodig/mogelijk ramen open;
• Vraag aan de is ouders om hun kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan
naar de vereniging;
• De ingang en de uitgang is gescheiden te houden (dit geldt voor de totale
accommodatie, ook voor de kantine);
• Volg de aanwijzingen op de borden.
Specifiek voor kantines/terrassen
Voor de openstelling van sportkantines en terrassen baseert zich DES Swalmen op
de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca. De gemeente Roermond en/of
de veiligheidsregio kunnen aanvullend afspraken maken over het gebruik van sporten verenigingskantines. DES Swalmen heeft hierover nauw contact met de
gemeente Roermond.
Verder:
• de bezoekers van de kantine dienen de handen te wassen/desinfecteren bij de
ingang van de kantine;
• het terras is vergroot, om meer afstand te creëren;
• Er staan niet meer tafels en stoelen dan het aantal toegestane personen in de
kantine( max 20 personen) en op het terras;
• de statafels zijn uit de kantine/van het terras verwijderd;
• Zorg dat 1 persoon per tafel de bestellingen doet;
• Een teamtafel is mogelijk mits 1,5 meter wordt aangehouden, bij DES Swalmen
betekent dat er max 6 personen aan de teamtafel kunnen zitten;
• het creëren van zitplekken aan de bar is niet toegestaan, op deze manier kan er
beter afstand worden gehouden tot barmedewerkers en bezoekers die iets willen
bestellen;
• DES bekijkt de mogelijkheid voor een plexiglas scherm bij de bar/kassa en bij het
uitgifte raam aan terraszijde.
• bezoekers worden dringend verzocht om met pin (en contactloos) te betalen;
• Verkoop van etenswaar zal met de voorgeschreven hygiëne geschieden;
• Indien mogelijk wordt er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van flesjes;
• Koffie wordt in papieren of plastic bekers geschonken, bier en frisdranken wordt
buiten in plastic glazen aangeboden, alcohol langs de lijn is niet toegestaan;
• Er wordt in voorkomend geval gezorgd voor een gescheiden uitgiftepunt en
terugbrengpunt (punt waar bezoekers bestellingen kunnen halen/gebruikte spullen
kunnen plaatsen).
Kleed – en doucheruimte 18+
Het naleven van de 1,5 meter-regel zal voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de
kleed – en doucheruimtes een uitdaging zijn voor DES Swalmen. Hierbij een paar
eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:
• Er wordt geprobeerd de wedstrijden zoveel mogelijk te spreiden over de
speeldagen. (zie onder de aanvangstijdens thuiswedstrijden senioren en jeugd)
Hierbij is DES Swalmen afhankelijk van de KNVB.

• Gezien de aanvangstijden van de thuiswedstrijden is het niet mogelijk om voor één
elftal gebruik te maken van meerdere kleedkamers, dus gefaseerd omkleden en na
afloop douchen en omkleden.
• De elftalleider maakt binnen het team afspraken over het aantal spelers dat vooren na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte en
laat gefaseerd omkleden en douchen waarbij 1.50m gewaarborgd is.
• De teams dienen er rekening mee te houden dat meer tijd nodig is voor het
omkleden zorg dat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
• Laat indien mogelijk de spelers omgekleed naar de Bosberg komen (kan zeker
gelden voor pupillen en de overige thuisspelende teams).
Aanvangstijden thuiswedstrijden DES Swalmen seizoen 2020-2021 (wijzigingen
voorbehouden)
Zaterdag jeugdteams
JO8 alle

0900 uur

JO9 alle

0900 uur

JO10-1

10.00 uur

JO11 alle

10.00 uur

JO12-1

11.30 uur

JO13-1

11.30 uur

JO14-1

11.30 uur

JO15-1

13.30 uur

JO17-1

15.00 uur

JO17-2

15.00 uur

Zondag
DES Vrouwen

10.00 uur

DES-4

10.30 uur

DES-3

11.30 uur

DES-2

12.30 uur

DES-1

14.30 uur

