
Veelgestelde vragen Coronavirus 

en voetbal 
  

 

 Het seizoen gaat weer beginnen maar er zijn veel protocollen enr regels 

waar we ons aan moeten houden. Er zijn ook veel vragen. Hieronder 

antwoorden op de meeste gestelde vragen 

 

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen? 

De Rijksoverheid heeft bepaald – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts 

van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is 

toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij 

hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden 

beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de 

‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden.  

Deze eisen hebben wij als FC Harlingen middels uitvoerige protocollen vertaald naar 

de praktijk. De gemeente ziet er ook nog op toe dat ons complex ‘coronaproof’ zal 

zijn en blijven. 

 

Wat moet ik doen bij klachten?  
Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) blijf je 

thuis! Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk 

en/of smaak (zonder neusverstopping). Neem contact op met de GGD.  Iedereen 

met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Breng de vereniging (leider, 

trainer of bestuur) op de hoogte. De vereniging zal in overleg met de GGD een 

besluit nemen. 

 

Wat gebeurt er bij een positieve test? 

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden 

de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze 

persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD 

verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in 

quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de 

opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan 

trainingen en wedstrijden. 

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten 

waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op 

met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden 

besproken. 

 

Wat zijn de regels in de kleedruimtes? 

Alle kleedruimtes en douches van de accommodatie zijn weer opengesteld. Voor spelers van 

18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand. De bezetting van een kleedruimte 

bedraagt voor spelers van 18 jaar en ouder hierdoor maximaal 6 personen zi j kunnen 

gebruik maken van zowel de linker- als de rechter ruimte. Voor jeugd tot 18 jaar geldt 

maximaal 1 team tegelijk in een kleedruimte.  

Ouders zijn niet toegestaan in de kleedruimtes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZOLFd4ZJk&feature=youtu%2Ebe
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZOLFd4ZJk&feature=youtu%2Ebe


Wat zijn de regels in de kantine? 

Sportkantines, clubgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de 

Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten 

(tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden een aantal 

regels: 

✓ Bij het binnengaan van onze kantine vragen wij iedereen hun contactgegevens 

beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en 

contactonderzoek door de GGD.  

✓ In de kantine geldt een verplichte looproute. Er is een vaste ingang (voordeur) en een 

vaste uitgang (deur naar terras). 

✓ Bij ingang kantine staat een desinfectiezuil, gelieve hier handen te desinfecteren. 

✓ Volg voor de juiste looproute de aanwijzingen op deuren en vloer. 

✓ Voor binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van ca. 35 personen  

✓ Voor het terras geldt een maximaal aantal aanwezigen van ca. 25 personen zonder 

reservering en gezondheidscheck. 

✓ Het is zowel binnen als buiten verplicht om te gaan zitten in de kantine op de zitplaatsen 

en deze niet te verschuiven. Geen zitplaats betekent helaas geen toegang! 

✓ Wij verzoeken bezoekers om zoveel mogelijk met pin (contactloos) te betalen. 

 

Hanteren alle verenigen dezelfde protocollen en richtlijnen? 

Nee, de algemene richtlijnen en hygiëne zijn over het algemeen hetzelfde.  Regels 

wat betreft kantine, gebruik kleedruimtes kunnen afwijken van het protocol van FC 

Harlingen. Neem bij uitwedstrijden kennis van het protocol van de vereniging waar je 

naartoe gaat. Deze is leidend. 

Een dringende oproep aan alle leden en supporters om het protocol van de 

tegenstander te respecteren en op te volgen. Wij verwachten dat ook van onze 

gasten 

 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één 

vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden. 
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de 

overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één 

auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. 

 

Als bestuur willen wij niets liever dan met zijn allen onze hobby uitoefenen op een 

manier die we gewend zijn. Zo lang het Covid-19 virus onder ons is vraagt dit van alle 

betrokkenen flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De club wordt gerund door 

vrijwilligers, ook tijdens deze Corona periode. Wij vragen iedereen dit protocol te 

volgen, onze vrijwilligers niet in verlegenheid te brengen en gezond verstand te 

gebruiken! Alleen op die manier kunnen we samen proberen om FC Harlingen Corona 

vrij te houden! 

 


