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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). 
 

 

OPEN, TENZIJ: IN STAP 3 MET 
VOORWAARDEN BIJNA ALLES OPEN 

 

 

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van 
Rijksoverheid en RIVM per 28 mei 2021 19:00 uur. 

 

INLEIDING 

 
Dit protocol gaat uit van de per 28 mei 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.  
 

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. 

 
Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal 
mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het 
openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land 
open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, 
zoals meer bezoekers.  
 
Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, 
ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij 
klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan 
kan er snel steeds meer. 
 

SPORTEN IS MOGELIJK ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN (VANAF 5 JUNI): 
 

• Stap voor stap krijgen we meer ruimte. Op 5 juni wordt de derde stap van het openingsplan gezet. 
Vanaf 18 jaar mag iedereen weer in groepsverband sporten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
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• Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen 
zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren 
en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens 
het sporten.  

• Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. 
Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar 
onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. 

• Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. 

• Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. 
Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. 

• Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten. 

• Alle overige maatregelen blijven gelden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
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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. 
 

Dit gedeelte van het coronaprotocol is volledig aangepast naar de laatste verruimingen welke 
vanaf 5 juni gelden. We adviseren dan ook om dit gedeelte volledig en aandachtig door te nemen 
zodat het laatste gedeelte van het huidige seizoen in goede banen verloopt.  

 

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

 

33.000 JEUGDTEAMS TRAPPEN ZATERDAG 5 JUNI AF IN DE KNVB REGIO CUP 
Acht maanden hebben ze erop moeten wachten, maar zaterdag 5 juni kunnen 
de jeugdteams in de categorieën t/m O17 jaar eindelijk weer wedstrijden 
spelen. Vanwege de coronabeperkingen van de overheid waren al die tijd 
alleen trainingspartijtjes op de eigen vereniging toegestaan. Nu gaan deze 
teams in het kader van de KNVB Regio Cup weer wedstrijden spelen tegen 
clubs in de buurt, liefst zelfs op fietsafstand. 
 

De KNVB Regio Cup is het alternatief voor de competities die dit seizoen niet meer konden worden 
hervat door de coronamaatregelen. Voor volwassenen komen de versoepelingen te laat, maar 
afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat wedstrijden voor de jeugd (t/m 17 jaar) vanaf 5 
juni weer zijn toegestaan. De KNVB Regio Cup bestaat dan uit vier speelrondes. 
 
Meer informatie over de KNVB Regio Cup kan gevonden worden op de webpagina van de KNVB. 
 
Het speelschema kan terugvonden worden in de Voetbal.nl-app. Dit wordt ook via onze 
wedstrijdsecretaris gecommuniceerd met de trainers/coaches.  

 

WAT IS ER TOEGESTAAN VOOR JEUGDVOETBALLERS (TOT EN MET 17 JAAR)? 
Jeugdvoetballers (formeel tot en met 17 jaar) mogen zonder beperkingen trainen. Ook mogen zij 
wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen. Voor jeugdvoetballer organiseren we 
vanaf 5 juni kleinschalige regionale competities: de KNVB Regio Cup (zie bovenstaand). 

 
WAT IS ER TOEGESTAAN VAN SENIOREN (VANAF 18 JAAR)? 

Senioren (vanaf 18 jaar) mogen trainen en onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen 
vereniging zonder beperkingen in groepsgrootte en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand 
gehouden hoeft te worden. Zij mogen geen wedstrijden spelen tegen teams van andere 
verenigingen. De maximale groepsgrootte is hier 50 personen. 

 
MOGEN OUDERS/VERZORGERS/PUBLIEK NAAR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN 
JEUGDVOETBALLERS EN SENIOREN KOMEN KIJKEN? 

Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de 
overheidsmaatregelen is om de trainingen 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 en andere betrokkenen. 

https://www.knvb.nl/regiocup
https://www.voetbal.nl/
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MOGEN ER BIJ SPELERS MET EEN BEPERKING WEL OUDERS/ 
BEGELEIDING AANWEZIG ZIJN? 

Ja. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om 
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 
daar geldende protocol nageleefd dient te worden. Dit dient voorafgaand bekend te zijn bij de 
corona-coördinator van onze vereniging.  

 
MOGEN OUDERS/VERZORGERS DIE HET VERVOER NAAR UITWEDSTRIJD VERZORGEN 
IN VERBAND MET DE KNVB REGIO CUP VOOR DE JEUGD OP DE ACCOMMODATIE 
BLIJVEN? 

Ja, zijn vallen onder teambegeleiding en mogen dus op de sportaccommodatie aanwezig zijn. Zij 
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Beperk 
in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de 
wedstrijdlocatie te krijgen. De richtlijnen van de thuisvereniging zijn hierbij bindend (controleer 
deze dan ook voor vertrek). 
R.K.S.V. Mierlo-Hout hanteert dat het aantal personen welke vervoert dienen te worden 
(bijvoorbeeld de spelers en hun trainer/coach) in zo min mogelijk aantal auto’s vervoerd worden.  
Voor pupillen t/m 12 jaar (t/m JO12-elftallen) hanteren we maximaal 4 à 5 begeleiders/chauffeurs 
(dit is dus inclusief trainers, leiders en overige stafleden [indien van toepassing]). 
Voor junioren van 13 jaar tot 18 jaar (JO13- elftallen t/m JO17-elftallen) hanteren we maximaal 5 
à 6 begeleiders/chauffeurs (dit is dus inclusief trainers, leiders en overige stafleden [indien van 
toepassing]). 
R.K.S.V. Mierlo-Hout adviseert haar leden om tijdens het vervoer een mondkapje te dragen. 

 
MOGEN KLEEDKAMERS EN/OF DOUCHEGELEGENHEDEN OPEN? 

Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer 
mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk 
bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand. 
De kleedkamers zijn wederom open, hier kan dus gebruik gemaakt van worden. De basisregels 
dienen hierbij in acht genomen worden, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand en het 
verplicht dragen van een mondkapje (vanaf JO13-elftallen en hoger). 
De douches en wastafels zijn gesloten bij R.K.S.V. Mierlo-Hout, dit betekent dat op ons sportpark 
hier geen gebruik van gemaakt kan worden. In de maand juni wordt hier namelijk onderhoud aan 
gepleegd (jaarlijks legionella-onderzoek bijvoorbeeld). Het is dus niet verantwoord om hier gebruik 
van te maken.  
De toiletten zowel binnen als buiten zijn wederom open, hier kan dus gebruik gemaakt van 
worden.  
In alle binnenruimtes gelden de basisregels. Houd dus ten alle tijden anderhalve meter afstand. 
Tevens is het dragen van een mondkapje (vanaf JO13-elftallen en hoger) verplicht! 

 
MOGEN SPORTKANTINES EN TERRASSEN OPEN? 

Ja, sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een 
tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel 
in de sportkantine al op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie 
en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden 
gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde 
huishouden. 
Zowel de kantine als het terras is tijdens de KNVB Regio Cup bij R.K.S.V. Mierlo-Hout gesloten. 
We adviseren om bij bezoek van onze accommodatie zelf drinken en/of eten mee te nemen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


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

Versie 15.1 woensdag 2 juni 2021 pagina 5 van 10 

 
WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN OVER DE MAATREGELEN? 

Meer informatie over de maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus kunnen gevonden 
worden op de webpagina van de Rijksoverheid, KNVB, NOC*NSF en Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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.  
 
Mochten er naar aanleiding van de KNVB Regio Cup nog vragen en/of opmerkingen zijn kan er contact 
opgenomen met de wedstrijdsecretaris Patrick Schepers via wedstrijdsecretariaat@rksv-mierlo-
hout.nl. De wedstrijdsecretaris is op zaterdagen aanwezig op onze vereniging.  
 
Mochten er naar aanleiding van alle andere voetbal gerelateerde zaken nog vragen en/of opmerkingen 
zijn kan er contact opgenomen met de commissie voetbalzaken via voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl. 
De commissie voetbalzaken en/of groepsleiders zijn tijdens de trainingen en wedstrijden aanwezig op 
onze vereniging.   
 
Met sportieve groet, 
Hoofdbestuur R.K.S.V. Mierlo-Hout 

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/
https://www.vrbzo.nl/
mailto:communicatie@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl
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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 (TOT EN MET EIND JUNI) 
 

Kom niet eerder dan 5 minuten (voor spelers/voetballers/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.  

 
De spelers van de Kabouters kunnen de gebruikelijke zaterdagmorgen aanhouden. 

 

TRAININGSSCHEMA’S OP MAANDAGEN EN WOENSDAGEN 
 

MAANDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches en spelers eerste groep om 18:25 uur 
(volgens protocol) 

18:30 – 20:00 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) 
(20:00 – 20:05) 

Aankomst trainers/coaches en spelers tweede groep om 19:55 uur 
(volgens protocol) 

20:00 – 21:30  JO15-3, JO15-4 JO17-3, JO17-4 JO17-1, JO17-2 
 

JO19-2 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(21:30 – 21:35) 

 
WOENSDAG Veld 1 

(kunstgras) 
Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

Aankomst trainers/coaches en spelers eerste groep om 18:25 uur 
(volgens protocol) 

18:30 – 20:00 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) 
(20:00 – 20:05) 

Aankomst trainers/coaches en spelers tweede groep om 19:55 uur 
(volgens protocol) 

20:00 – 21:30 JO19-1, JO19-2 JO17-1, JO17-2 JO15-3, JO15-4 JO17-3, JO17-4 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(21:30 – 21:35) 
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TRAININGSSCHEMA’S OP DINSDAGEN EN DONDERDAGEN 
 
 

DINSDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

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

18:00 – 19:00 MO9-1, JO9-3, 
JO9-4 

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

JO8-1, JO9-1, 
JO9-2 
 

MO8-1, MO8-2 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:00 – 19:05) 

Aankomst trainers/coaches en tweede groep om 18:55 uur 
(volgens protocol) 

19:00 – 20:00 MO13-2, MO11-2 JO11-2, JO11-3, 
JO10-2, JO10-3 

JO11-1, JO10-1, 
MO11-1 
 

MO15-1, MO13-1 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:00 – 20:05) 

Aankomst trainers/coaches en spelers derde groep om 19:55 uur 
(volgens protocol) 

20:00 – 21:30 Mierlo-Hout 1+2  Mierlo-Hout DA1 
+ DA2  

Lagere elftallen 
(t/m 26 jaar) 
 

 

Vertrek trainers/coaches en spelers derde groep (volgens protocol) 
(21:30 – 21:35) 

 

DONDERDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

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

18:00 – 19:00 JO8-1, JO9-1, 
JO9-2, MO9-1 

JO9-3, JO9-4, 
MO8-1, MO8-2 

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

 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(19:00 – 19:05) 

Aankomst trainers/coaches en tweede groep om 18:55 uur 
(volgens protocol) 

19:00 – 20:00 MO15-1, MO13-1 JO11-1, JO10-1, 
MO11-1, JO10-2 

JO11-2, JO11-3, 
JO10-3 
 

MO13-2, MO11-2 

Vertrek trainers/coaches en spelers tweede groep (volgens protocol) 
(20:00 – 20:05) 

Aankomst trainers/coaches en spelers derde groep om 19:55 uur 
(volgens protocol) 

20:00 – 21:30 Mierlo-Hout 1+2  Mierlo-Hout DA1 
+ DA2  

Lagere elftallen  
  

Veterinnen  
 
 
 

Vertrek trainers/coaches en spelers derde groep (volgens protocol) 
(21:30 – 21:35) 
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TRAININGSSCHEMA OP ZONDAGEN 
 
 

ZONDAG Veld 1 
(kunstgras) 

Veld 2 
(kunstgras) 

Veld 3 
(natuurgras) 

Veld 4 
(natuurgras) 

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

10:30 – 12:00 Mierlo-Hout 1+2   Lagere elftallen  
 
  

 

Vertrek trainers/coaches en spelers eerste groep (volgens protocol) 
(12:00 – 12:05) 

 

TRAININGSSCHEMA KEEPERSTRAININGEN (PER WOENSDAG 12 MEI 2021) 

 
WOENSDAG Tussenstrook 

(natuurgras) 
   

Aankomst trainers/coaches en keepers eerste groep om 18:25 uur 
(volgens protocol) 

18:30 – 19:15 JO13-1, JO13-2 
 

   

Vertrek keepers eerste groep (volgens protocol) 
(19:15 – 19:20) 

Aankomst keepers tweede groep om 19:20 uur 
(volgens protocol) 

19:20 – 20:05 JO15-1, JO15-2, 
JO17-2 
 

 
 

 

Vertrek keepers tweede groep (volgens protocol) 
(20:05 – 20:10) 

Aankomst keepers derde groep om 18:25 uur 
(volgens protocol) 

20:10 – 20:55 JO17-1, JO19-2 
 

 
 

 

Vertrek trainers/coaches en keepers derde groep (volgens protocol) 
(20:55 – 21:00) 

 
Let op!: eventuele aanpassingen aan de trainingsschema’s kunnen alleen in overleg met en met 
goedkeuring van ons bestuurslid accommodatie/materialen Peter van de Kerkhof via 
materialen@rksv-mierlo-hout.nl.  

 

mailto:materialen@rksv-mierlo-hout.nl

