
CORONA 2.0

Spelregels
10 + 11 oktober 2020



Spelregels vv Baronie

HEB JE KLACHTEN? BLIJF THUIS!!

• Ouders mogen niet bij trainingen/wedstrijden kijken.

• Kantine is gesloten.

• Kleedkamers zijn gesloten, dus thuis omkleden. 

• Voor komst naar Baronie en thuiskomst goed handen wassen.

• Altijd eigen bidon meenemen, ook bij wedstrijden.

• Buitendeur kleedkamers wel open voor toiletgebruik.

• Bij toiletgang verplicht handen desinfecteren.

• Geen handen schudden scheidsrechter en tegenstander.

• Tijdens de warming up zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden.

• Voor en na de wedstrijd moeten spelers van O19 en senioren  1,5 meter afstand houden.



HEB JE KLACHTEN? BLIJF THUIS!!

• Geen overleg en bijeenkomsten in het sponsorhome toegestaan.

• Wedstrijdbespreking wel toegestaan, mits 1,5 afstand én mondkapje.

• Bij wedstrijdbespreking  in bespreekruimte dienen spelers van teams O19 en senioren een 
mondkapje te dragen. Zorg hier zelf voor!

• Tijdens wedstrijdbespreking dient de deur van de ruimte ten alle tijden open te blijven ( 
ventilatie) 

• Kan je geen 1,5 m afstand houden draag dan een mondkapje.

• Bij uitwedstrijden is in de auto een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar en ouder.

• Na afloop van de wedstrijd zo spoedig mogelijk het sportterrein verlaten. 



Algemene spelregels voor de sport

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

en-dagelijks-leven/sport

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus
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Situatie Baronie
JEUGD
Senioren zaterdag



Voor tegenstanders 

TOEGANG 

W

O

Wegbrengen? Bij Valkenierslaan 

Ophalen? Bij de kantine 

Voor Baroniespelers*

TOEGANG 

* Zowel voor trainingen 
doordeweeks als voor wedstrijden 
op zaterdag



Geen publiek

Tijdens wedstrijden én trainingen!

Wie worden wel toegelaten?

Chauffeurs van uitspelende teams met jeugdleden t/m 19 jaar. 

Dringend verzoek aantal te beperken. Zie ook: Vervoer

Per team van Baronie:

• Max. 2 teambegeleiders (incl. leiders/trainers/assistent/coach)

• 1 spelbegeleider (van O7 t/m O10) of 1 scheidsrechter (vanaf O11) 

• 1 arbitragebegegeleider (vanaf O11)

• 1 grensrechter (vanaf O13)

• Plus: noodzakelijke vrijwilligers (wedstrijdsecretariaat, terreinbeheer, kleding, e.a.)



Hulpouders

Wat houdt de hulp in?

Om te handhaven dat er geen publiek op ons sportterrein komt vragen we wekelijks alle 

thuisspelende teams van Baronie om minimaal 1 hulpouder gedurende 1 uur te leveren volgens 

planning. 

Waar kunnen hulpouders zich melden?

Hulpouders kunnen zich melden bij Sandra Verbakel of Ronald Spruit op het plein bij de kantine. 

Voor hen liggen hesjes klaar voor de herkenbaarheid. 



Hulpouders

De hulpouders verdelen zich over drie plekken:

PLEK 1 Bij het plein voor de kantine om uitspelende teams door te verwijzen naar het toegangshek 

bij het JJ-veld.

PLEK 2 Bij het toegangshek bij het JJ-veld ter controle

PLEK 3 Bij de fietspoort aan de Valkenierslaan



De planning voor 10 oktober

Plein kantine 
(doorverwijzen)

Toegangspoort JJ-veld
(controle)

Fietspoort Valkenierslaan
(controle)

8.00 – 9.00 uur O12-4 O8-4 O8-2

9.00 – 10.00 uur O15-4 O8-6 O9-4

10.00 – 11.00 uur O11-3 O10-3 O9-1

11.00 – 12.00 uur O10-5 O11-4 O10-2

12.00 – 13.00 uur O14-1 MO13-2

13.00 – 14.00 uur O12-5 O11-6

14.00 – 15.00 uur O17-3 O19-3

15.00 – 16.00 uur O12-3 JO17-1 MO11-1

N.B. Voor of na de hulptaak is het niet toegestaan om ‘nog even te kijken’, want dan word je toeschouwer.



Vervoer



Vervoer

Algemeen

We verzoeken alle teams, zowel bezoekers als eigen leden, om het aantal chauffeurs per team te 

beperken. Een klein team (10 of minder spelers) kan met 3 auto’s naar de wedstrijd, een groot team 

(11 of meer spelers) met 1 of maximaal 2 auto’s extra.  Wel zo fair voor de thuisspelende ploegen. 

Voor uitspelende Baronieteams

Om de drukte te beperken vragen we de chauffeurs van Baronie om de parkeerplaats NIET als 

verzamelplek te gebruiken. Dat is ook veiliger voor de kinderen. De spelers kunnen het beste op een 

andere (veilige) plek afspreken of thuis opgehaald worden.



Situatie Baronie
SENIOREN



Eigen verantwoordelijkheid senioren

Op zaterdagmiddag en zondag is het rustiger en overzichtelijker op ons sportpark. We doen 

daarom een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de senioren om zich aan de 

landelijke richtlijnen te houden en simpelweg geen publiek mee te nemen of uit te 

nodigen.

Na afloop van de wedstrijd is het zaak om zo snel mogelijk de sportaccommodatie te 

verlaten. Gezellig een biertje doen na de wedstrijd zit er de komende weken helaas niet in.



Senioren op zondag

TOEGANG 



Tot slot



In het voorjaar hebben wij onze maatschappelijke bijdrage geleverd om het 

coronavirus terug te dringen.  Dat gaan we dit najaar weer doen. Ieder vanuit 

zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en met gezond verstand.

Dank allen voor het geduld, het begrip en de medewerking! 

Wij wensen alle spelers veel voetbalplezier en iedereen een hele goede gezondheid!

Het bestuur

vv Baronie


