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CORONAPROTOCOL R.K.S.V. MIERLO-HOUT 
Samen vooruit en verantwoord sporten 
 

Voorafgaand: Dit protocol is nog in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu. Er kunnen nog 
aanpassingen volgen (op basis van aanwijzingsbriefing Rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen, 
op basis van de Gemeente Helmond, op basis van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost of op basis van de 
besluiten van het Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout). 
 

 

VOORZICHTIG MEER LUCHT 
TIJDENS DE LOCKDOWN 

 

 

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van 
Rijksoverheid en RIVM per 23 februari 2021 19:00 uur. 

 

INLEIDING 

 
Dit protocol gaat uit van de per 23 februari 2021 19:00 uur geldende landelijke maatregelen en zal 
indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Gezien 
het feit dat helaas het coronavirus nog onder ons is willen wij, het Hoofdbestuur van R.K.S.V. Mierlo-
Hout, dit op een verantwoordelijke, veilige en hygiënische manier doen. De aanpak van onze 
vereniging kan gevonden worden in ons coronaprotocol. We verzoeken dan ook eenieder dit 
aandachtig door te nemen voordat onze vereniging bezocht wordt. Aanpassingen in het protocol zijn 
rood genoteerd. 
 

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de nood-
verordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende 
noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient 
aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op 
de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. Klik hier voor overzicht van alle veiligheids-
regio’s en hun internetsites. Een dagelijkse update van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus 
kan gevonden in het ‘Dashboard coronavirus’ van de Rijksoverheid. 

 

MAATREGELEN PER 3 MAART 2021 04:30 UUR 
 
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe 
langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en 
economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. […] Tegelijkertijd is nu de fase 
gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok 
blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, […] 
 

SPORTEN IS ALLEEN NOG BEPERKT MOGELIJK (VANAF 3 MAART 04:30 UUR): 
 

• Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen 
individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan; 

• Voor kinderen/jongeren tot en met 26 jaar geldt dat sporten in teamverband en wedstrijden 
onderling met teams van eigen club is toegestaan; 

• Geen publiek meer toegestaan bij zowel het betaald- als amateurvoetbal; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown
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• Naast de sportkantines zijn ook douches, toiletten, kleedkamers en de 
accommodatie gesloten. 

 

DE AVONDKLOK WORDT VERLENGD TOT EN MET 15 MAART 04:30 UUR: 
 
In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21:00 uur ‘s avonds tot 04:30 uur ’s ochtends blijft u 
binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. 
 
De avondklok wordt verlengd tot en met maandag 15 maart 2021 04.30 uur.  Door de avondklok blijft 
het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De 
voorwaarden blijven hetzelfde. [..] 
 
Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden. De 
boete is 95 euro. Meer informatie over de avondklok kan gevonden worden op de webpagina van de 
Rijksoverheid. 

 
Het trainingsschema van onze vereniging is dan ook aangepast op de avondklok. Deze kan 
teruggevonden worden onder het kopje ‘geldende maatregelen accommodatie’ verderop in ons 
coronaprotocol.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
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WAT HOUDT DIT IN VOOR ONZE VERENIGING? 
 
Hieronder bundelen we de meest gestelde vragen over het coronavirus en de geloven 
voor het voetbal en onze verenging. Zodra er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt wordt dit 
zo snel mogelijk bijgewerkt met de laatste informatie in ons coronaprotocol. 

 

HOUD JE AAN DE MAATREGELEN EN ZOEK NIET ONNODIG DE 
‘RANDEN’ VAN DE RICHTLIJNEN OF HET PROTOCOL OP! 

 

WAT GEBEURT ER MET DE WEDSTRIJDEN DIE NU NIET GESPEELD WORDEN EN WELKE 
SCENARIO’S ZIJN ER VOOR HET MOMENT DAT DE COMPETITIE WEER HERVAT 
KUNNEN WORDEN? 

Nadat het kabinet jl. de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan de KNVB dit 
vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal. [..] Veel scenario’s zijn 
hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en 
iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad. 

 

MAG ER ONDERLING BINNEN DE EIGEN VERENIGING GEVOETBALD WORDEN? 
Ja deels, met de volgende kanttekening:  
Voor kinderen/jongeren tot en met 26 jaar geldt dat sporten in teamverband mag en mogen er 
ook wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging gespeeld worden. R.K.S.V. Mierlo-
Hout gaat dit centraal organiseren door vast aanbod te bieden, er mag dus niet op eigen 
gelegenheid onderlinge wedstrijden worden georganiseerd, ook niet tijdens de 
trainingsavond(en)! Meer informatie omtrent dit onderwerp kan gevonden worden bij ‘protocol 
geldende maatregelen accommodatie’ verder op in dit coronaprotocol. 
Voor iedereen vanaf 27 jaar mag dit niet en is dan ook niet toegestaan. 

 
BLIJVEN DE TRAININGEN DOORGAAN ONDANKS DE LOCKDOWN? 

Ja deels, met de volgende kanttekening:  
Voor kinderen/jongeren tot en met 26 jaar geldt dat sporten in teamverband mag en mag er ook 
getraind worden als normaliter. Kanttekening is dat mixen van elftallen en/of spelers alleen mag 
in overleg en met goedkeuring van de corona-coördinator (in overleg met de groepsleider(s) en 
de commissie voetbalzaken), anders geldt dat er alleen met het eigen elftal getraind mag worden. 
Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel 
of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Meer informatie hierover kan verderop in dit 
coronaprotocol gevonden worden. 
R.K.S.V. Mierlo-Hout hanteert (tijdelijk) een aangepast trainingsschema. Dit schema kan 
geworden bij ‘protocol geldende maatregelen accommodatie’ verder op in dit coronaprotocol . 
Houd je aan de aankomst- en vertrektijden, stop ook echt op de aangegeven tijd met de training 
en ga direct naar huis om zoveel mogelijk contacten te voorkomen en tijdig binnen te zijn.  

 
MOGEN OUDERS/VERZORGERS EN PUBLIEK NAAR TRAININGEN EN ONDERLINGE 
WEDSTRIJDEN VAN KINDEREN/SPELERS KOMEN KIJKEN?  

Nee. Toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie, ook niet om hun kind(eren) te 
helpen (denk hierbij aan schoenen wisselen of meehelpen hun fiets pakken). Het doel van de 
maatregelen is om de trainingen en onderlinge wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan, 
zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet 
toegestaan. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers. Met de aankondiging en de eventuele beboeting 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62509/routekaart-amateurvoetbal-voor-restant-van-het-seizoen
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/62509/routekaart-amateurvoetbal-voor-restant-van-het-seizoen
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hiervan adviseert R.K.S.V. Mierlo-Hout ouders/verzorgers en/of publiek dan ook niet om langs de 
velden buiten het sportpark te komen kijken. 

 
MOGEN ER BIJ SPELERS MET EEN BEPERKING WEL OUDERS/ BEGELEIDING AANWEZIG 
ZIJN? 

Ja. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een 
beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie. Dit dient voorafgaand bekend 
te zijn bij de corona-coördinator van onze vereniging.  

 
HOE MOGEN SPELERS VANAF 27 JAAR TRAINEN TIJDENS DE LOCKDOWN BIJ ONZE 
VERENIGING? 

Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel 
of in teamverband met niet meer dan 2 personen.  

 

R.K.S.V. Mierlo-Hout hanteert hierbij enkele spelregels welke ten alle tijden opgevolgd en 
nageleefd dienen te worden: 

 

- Sportactiviteiten vanaf 27 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 
meter afstand te houden (dit is de basisregel!); 

- Voor voetbal betekent dit een maximum van 2 personen per groepje (exclusief maximaal 
één trainer/coach per groepje); 

- Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten (tot een maximum van 5 groepjes per veld): 
- de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
- er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
- zij niet mengen. 

- Wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij welk 
groepje hoort; 

- Zorg dat de groepen van 2 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo 
min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting 
verkleind; 

- De trainer/coach wordt niet gerekend tot het tweetal, zij dienen voorafgaand bekend zijn; 
- Binnen de groepjes moet er continu minimaal 1,5 meter afstand geworden ten opzichte van 

elkaar en vanzelfsprekend moet er ook voldoende afstand worden gehouden ten opzichte 
van de trainer/coach. 

 

De trainer/coach dient voorafgaand een intern protocol te overleggen waarbij bovenstaande 
spelregels worden vastgelegd voor het betreffende elftal (o.a. met groepsindeling, etc.). Wanneer 
dit intern protocol niet is overlegd, en dus ook niet is goedgekeurd door de corona-coördinator, 
vindt de sportactiviteit niet plaats! Het intern protocol kan gestuurd worden naar 
communicatie@rksv-mierlo-hout.nl. Na goedkeuring van het intern protocol mag de sportactiviteit 
plaatsvinden. 

 
MAG ER GEBRUIK WORDEN GEMAAKT WORDEN VAN DE DOUCHES, TOILETTEN, 
KLEEDKAMERS EN DE ACCOMMODATIE? 

Deels, met de volgende kanttekening:  
Alle douches, toiletten en kleedkamers binnen zijn gesloten, hier kan dus geen gebruik van gemaakt 
worden. Kom in sportkleding naar ons sportpark. Kleed je dus thuis om. Neem je eigen bidon gevuld 
mee om uit te drinken, er is geen mogelijkheid om deze op ons sportpark te vullen. Het is tevens 
niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. 

mailto:communicatie@rksv-mierlo-hout.nl
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De toiletten buiten mogen gebruikt worden. Deze kunnen gevonden links, bij binnenkomst, buiten 
naast onze accommodatie bij de kantine. 
Bij gebruik van binnenruimtes, door bijvoorbeeld Hoofdbestuur, kaderleden, etc. (met een 
maximum van 2 personen), is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt door de wet 
‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ welke per 1 december 2020 van kracht is.  
Voorkom ten alle tijden drukte en houd 1,5 meter afstand (houd je aan de basisregels)! 

 
WIE IS ER WELKOM OP ONS SPORTPARK? 

Op het publiek na (ouders, verzorgers en/of betrokkenen zijn helaas niet welkom) zijn specifieke 
personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen of onderlinge wedstrijden 
(wanneer dit vanuit de vereniging is toegestaan).  

 

- R.K.S.V. Mierlo-Hout hanteert dat tijdens trainingsdagen (voor kinderen/jongeren tot en 
met 26 jaar) alleen voetballers en trainers/coaches aanwezig mogen zijn (tot een 
maximum van 2 trainers/coaches). Alle andere stafleden zijn tijdens de trainingsdagen 
niet welkom.  

- Voor iedereen vanaf 27 jaar gelden de maatregelen voor trainers/coaches zoals 
beschreven bij ‘hoe mogen spelers vanaf 27 jaar trainen tijdens de gedeeltelijke lockdown 
bij onze vereniging’. 

- Stagiaires (alleen bekend bij de stagecoördinator) tot 18 jaar zijn wel welkom met het 
maximum van 1 stagiaire per elftal (alleen in overleg met de stagecoördinator). 

- Voor het vaste aanbod wordt dit per aanbod kenbaar gemaakt. 
- De trainers/coaches dienen herkenbare kleding van R.K.S.V. Mierlo-Hout te dragen. 
- Kaderleden (onder kaderleden vallen het Hoofdbestuur, de commissie voetbalzaken, de 

wedstrijdsecretaris en de desbetreffende terreinmeester) dienen bij bezoek van ons 
sportpark de beschikbare coronahesjes te dragen. Zij mogen het sportpark bezoeken 
wanneer dit noodzakelijk is. 

 
MAG IK TIJDENS DE VASTE DAGEN EN TIJDEN DE VERZORGER BEZOEKEN? 

Ja. Tijdens de vaste dagen en tijden mag de verzorger van onze vereniging bezocht worden. Dit dient 
voorafgaand bekend te zijn bij de verzorger. Na afloop dient de sportaccommodatie direct verlaten 
te worden, dit geldt ook voor de verzorger. Bij behandeling van de speler door de verzorger is ten 
alle tijden een mondkapje voor beide verplicht (vanaf 13 jaar en ouder). De behandeling dient echter 
op het sportveld plaats te vinden, dit mag tijdelijk niet in de kleedkamers/accommodatie gedaan 
worden. 

 
WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN OVER DE MAATREGELEN? 

Meer informatie over de gedeeltelijke lockdown en maatregelen kunnen gevonden worden op de 
webpagina van de Rijksoverheid, KNVB, NOC*NSF en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

 
Aan iedereen het dringende verzoek om je aan de regels en afspraken/maatregelen te houden. Bij 
(herhaaldelijk) overtreden van het coronaprotocol zijn er maatregelen/consequenties mogelijk.  
 
Mochten er naar aanleiding van ons coronaprotocol nog vragen en/of opmerkingen zijn kan er contact 
opgenomen met onze corona-coördinator Patrick Verhoeven via communicatie@rksv-mierlo-hout.nl.  
 
Met sportieve groet, 
Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.vrbzo.nl/
mailto:communicatie@rksv-mierlo-hout.nl


Coronaprotocol R.K.S.V. Mierlo-Hout 
Samen vooruit en verantwoord sporten 
 

Versie 9.3 zondag 28 februari 2021 pagina 6 van 10 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Coronaprotocol R.K.S.V. Mierlo-Hout 
Samen vooruit en verantwoord sporten 
 

Versie 9.3 zondag 28 februari 2021 pagina 7 van 10 

 

 
 

 

GELDENDE MAATREGELEN 
ACCOMMODATIE 

 
Samen op een veilige en hygiënische manier  

gebruik maken van ons sportpark 

 
Om op een veilige en hygiënische manier te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van 
toepassing. Hieronder vind je de geldende maatregelen accommodatie. 
 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen en volg de basisregels op; 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden/kaderleden;  

• R.K.S.V. Mierlo-Hout hanteert de volgende routering binnen het sportpark: 
 
 

 

Legenda: 
 
Blauw: loop-rijd-route voor 
aankomst en vertrek sportpark 
 
Groen: Ingang sportpark 
 
Rood: Uitgang sportpark 
 
Paars: Gebied wat voor niemand 
toegankelijk is  

 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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TRAININGSSCHEMA PER WOENSDAG 3 MAART 2021 
 

Kom niet eerder dan 5 minuten (voor spelers/voetballers) en 10 minuten (voor trainers/coaches) 
voor aanvang van de sportactiviteit naar ons sportpark. Ga niet het veld op voordat de training van 
het andere elftal afgelopen is of je trainer/coach daarvoor toestemming geeft.  

 
De hoofdingang is de ingang en de poort aan de achterzijde de uitgang. De laatste teams die 
trainen mogen de hoofdingang gebruiken als uitgang. Houd je ten alle tijden aan deze routering! 

 
Bij afgelastingen van de natuurgrasvelden komt de training te vervallen. Zolang het coronaprotocol 
geldt wordt er geen slecht-weer-programma gehanteerd. 

 
De spelers van het Walking Football kunnen de gebruikelijke donderdagmorgen aanhouden. Voor 
hen geldt ook dat eerst het intern protocol goedgekeurd moet worden door de corona-coördinator. 

 
De spelers van de Kabouters kunnen de gebruikelijke zaterdagmorgen aanhouden. 

 

TRAININGSSCHEMA’S PER TRAININGSDAG 
 

MAANDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches om 18:05 uur en spelers eerste groep om 18:10 uur 
(volgens protocol) 

18:15 – 19:15 JO13-2, JO13-3 JO12-3, JO12-4 JO15-1, JO15-2 JO12-1, JO13-1 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:15 – 19:25) 

Aankomst trainers/coaches om 19:20 uur en spelers tweede groep om 19:25 uur 
(volgens protocol) 

19:30 – 20:30 JO15-3, JO15-4 JO17-3, JO17-4 JO17-1, JO17-2 
 

Mierlo-Hout DA1 
(t/m 26 jaar), 
Mierlo-Hout DA2, 
(t/m 26 jaar) 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:30 – 20:40) 

 

DINSDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches om 17:50 uur en spelers eerste groep om 17:55 uur 
(volgens protocol) 

18:00 – 19:00 JO9-5M, JO8-6M, 
JO9-3, JO9-4 

JO8-2, JO8-3, 
JO8-4, JO8-5 

JO8-1, JO9-1, 
JO9-2 

  

 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:00 – 19:10) 

Aankomst trainers/coaches om 19:05 uur en spelers tweede groep om 19:10 uur 
(volgens protocol) 

19:15 – 20:15 MO13-2, MO11-2, 
MO15-1, MO13-1 

JO11-2, JO11-3, 
JO10-2, JO10-3 

JO11-1, JO10-1, 
MO11-1 

Mierlo-Hout 2 
(t/m 26 jaar) 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:15 – 20:25) 
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WOENSDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches om 18:05 uur en spelers eerste groep om 18:10 uur 
(volgens protocol) 

18:15 – 19:15 JO15-1, JO15-2 JO12-1, JO13-1 JO13-2, JO13-3 JO12-3, JO12-4 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:15 – 19:25) 

Aankomst trainers/coaches om 19:20 uur en spelers tweede groep om 19:25 uur 
(volgens protocol) 

19:30 – 20:30 JO19-1, JO19-2 JO17-1, JO17-2 JO15-3, JO15-4 JO17-3 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:30 – 20:40) 

 

DONDERDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches om 17:50 uur en spelers eerste groep om 17:55 uur 
(volgens protocol) 

18:00 – 19:00 JO8-1, JO9-1, 
JO9-2 

JO8-6M, JO9-5M, 
JO9-3, JO9-4 

JO8-2, JO8-3, 
JO8-4, JO8-5 
 

 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:00 – 19:10) 

Aankomst trainers/coaches om 19:05 uur en spelers tweede groep om 19:10 uur 
(volgens protocol) 

19:15 – 20:15 Mierlo-Hout 1 
(t/m 26 jaar), 
Mierlo-Hout 1+2 
(vanaf 27 jaar) 
 

JO11-1, JO10-1, 
MO11-1, JO10-2 

JO11-2, JO11-3, 
JO10-3 
 

MO13-2, MO11-2, 
MO15-1, MO13-1 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:15 – 20:25) 

 

ZONDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches om 10:20 uur en spelers eerste groep om 10:25 uur 
(volgens protocol) 

10:30 – 12:00 Mierlo-Hout 1 
(t/m 26 jaar), 
Mierlo-Hout 1+2 
(vanaf 27 jaar) 

Mierlo-Hout 2 
(t/m 26 jaar) 
 

Mierlo-Hout DA1 
(t/m 26 jaar), 
Mierlo-Hout DA2, 
(t/m 26 jaar) 
 

Lagere elftallen 
(t/m 26 jaar), 
Lagere elftallen 
(vanaf 27 jaar) 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(12:00 – 12:10) 
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(VOORLOPIG) VAST AANBOD VOOR DE AANKOMENDE 
ZATERDAGEN ZOLANG DE COMPETITIE NIET IS HERVAT  
 
Het (voorlopig) vast aanbod is onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Het vast aanbod geldt 
alleen voor spelers tot en met 26 jaar. Vanaf 27 jaar en ouder geldt er geen vast aanbod. 
 

Let op!: de berichtgeving omtrent het vast aanbod wordt niet meer wekelijks verstuurd via de 
bekende kanalen. Vanaf nu geldt dat het vast aanbod voor de desbetreffende zaterdag de 
woensdag in die geldende week voor 21:00 uur bekend moet zijn bij Peter van de Kerkhof. De 
donderdag in die geldende week uiterlijk voor 20:00 uur wordt het schema van het vast aanbod 
verstuurt via de bekende kanalen. 

 
 
 

Vast aanbod Eventuele opmerking(en) 

Zaterdag 27 
februari 2021 

Onderlinge wedstrijden of 
extra training 

Deze zaterdag worden er onderlinge 
wedstrijden gespeeld of kan er getraind 
worden.  

Zaterdag 6 
maart 2021 

Onderlinge wedstrijden of 
extra training 

Deze zaterdag worden er onderlinge 
wedstrijden gespeeld of kan er getraind 
worden.  

Zaterdag 13 
maart 2021 

Onderlinge wedstrijden of 
extra training 

Deze zaterdag worden er onderlinge 
wedstrijden gespeeld of kan er getraind 
worden.  

Zaterdag 20 
maart 2021 

Nog nader te bepalen De invulling wordt nog bepaald naar aanleiding 
van dan geldende maatregelen. 
  

 
Totdat de start van de competitie (wordt bekendgemaakt door KNVB) begint is er vast aanbod. 

Wanneer dit niet het geval is wordt het vast aanbod gecontinueerd. 
 

 
Mochten er naar aanleiding van het coronaprotocol geldende maatregelen accommodatie nog vragen 
en/of opmerkingen zijn kan er contact opgenomen met ons bestuurslid accommodatie/materialen 
Peter van de Kerkhof via materialen@rksv-mierlo-hout.nl.  

mailto:materialen@rksv-mierlo-hout.nl

