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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). 
 

 

STAP VOOR STAP  
DE 1,5 METER LOSLATEN 

 

 

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van 
Rijksoverheid en RIVM per 13 augustus 2021 19:00 uur. 

 

INLEIDING 

 
Dit protocol gaat uit van de per 13 augustus 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. 

 
Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en 
neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. […] Daarom heeft het kabinet besloten 
om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 
meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen 
worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord 
is om de volgende stap te zetten.  

 
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! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Na de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 zijn dit de meest in het oog 
springende maatregelen voor het voetbal: 
 

• Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden 
spelen tegen teams van andere verenigingen. 

• Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen 
maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 
Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van 
kracht. Amateurverenigingen kunnen in overleg met hun lokale overheid afspraken maken 
over Testen voor Toegang om zo meer publiek toe te laten. 

• Horeca/ kantine: horeca, en dus ook sportkantines, mogen tot middernacht open. Er geldt 
geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 
Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht. 

• Kleed- en doucheruimtes: deze mogen sinds zaterdag 5 juni weer gebruikt worden. Heb je 
deze nog niet gebruikt, dan ligt legionella op de loer. Het is dan ook belangrijk een aantal zaken 
in acht te nemen voordat er weer veilig gedoucht kan worden. 

 
WAT MOETEN WE DOEN ALS IEMAND POSITIEF TEST OP HET CORONAVIRUS? 

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de 
betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven 
welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de 
teamgenoten van de speler. 
 
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe 
contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun 
gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid 
genoemde klachten optreedt. 
 
Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 
minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon 
het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. 
 
Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test. 

 

HOE GA JE OM MET SPELERS DIE TERUGKEREN UIT OF WOONACHTIG ZIJN IN 
‘ORANJE’-GEBIEDEN? 

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die 
terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. 
Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, 
neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken. 
 
Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland. 

 
IS HET TOEGESTAAN OM MET PERSONEN UIT MEERDERE HUISHOUDENS IN ÉÉN 
VERVOERSMIDDEL TE REIZEN NAAR EEN TRAINING EN/OF WEDSTRIJD? 

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 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland
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mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar 
geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en 
ouder. 
 

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes. 

 
MAG DE TRAINER/COACH EEN KIND TOT 13 JAAR WEIGEREN OP DE CLUB WANNEER 
ER SPRAKE IS VAN VERKOUDHEIDSKLACHTEN? 

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook 
thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. 

 
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.  

 
WAAR VIND IK HET TRAININGSSCHEMA, TEAMINDELING EN OVERIGE INFORMATIE 
OVER HET SEIZOEN 2021-2022? 

Alle informatie over de start van het seizoen 2021-2022 kan gevonden worden op onze eigen 
webpagina: www.rksv-mierlo-hout.nl. De webpagina wordt telkens aangepast indien noodzakelijk. 
 
Via Voetbal.nl(-app) kunnen de competitie indelingen en wedstrijdschema’s gevonden worden. 
Raadpleeg voor meer informatie over jouw team bij de trainer/coach van jouw elftal.  

 
Mochten er naar aanleiding van ons coronaprotocol nog vragen en/of opmerkingen zijn kan er contact 
opgenomen met onze corona-coördinator -dit verloopt via het Hoofdbestuur- via communicatie@rksv-
mierlo-hout.nl.  
 
Mochten er naar aanleiding van alle andere wedstrijd gerelateerde zaken nog vragen en/of 
opmerkingen zijn kan er contact opgenomen met de wedstrijdsecretaris 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/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek
http://www.rksv-mierlo-hout.nl/
http://www.voetbal.nl/
mailto:communicatie@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:communicatie@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@rksv-mierlo-hout.nl
mailto:voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl
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