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Corona Protocol – update 5 oktober 
 
Algemene hygiëneregels voor iedereen 
DFS Arnhem adviseert om de volgende maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn 
met het protocol van het NOC*NSF en het NHV en kunnen in de loop van het seizoen nog bijgesteld 
worden.  
 
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 
 
Let op de volgende algemene voorschriften: 

• Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar); 
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar);  
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Houd je aan de (quarantaine) adviezen van de overheid;  
• Houd je aan de protocollen en aan de aanwijzingen van beheerders, trainers en Corona-

coördinatoren van de sporthal waar je te gast bent; 
• Lees als speler, ouder/verzorger, trainer of toeschouwer het protocol goed door. 

 
Voor het publiek:  

• Op dit moment geldt dat er GEEN publiek is toegestaan; dit geldt zowel voor trainingen als 
wedstrijden; 

• Sporters, stafleden of scheidsrechters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden 
gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten; 

• Enkel kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij 
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn; 

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij 
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Wij adviseren dat er per 3 kinderen 1 chauffeur mee 
komt; 

• Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies 
om een 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; 

• Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken; 

• Bij wedstrijden mag per team 1 persoon aanwezig zijn voor foto/filmopnames als 
verslaglegging vanaf de tribune zodat afstand in acht kan worden genomen.    

 
Wedstrijdinformatie 

• Is er een mogelijkheid tot omkleden voor de wedstrijd (voor teams en scheidsrechters)? 
De regel is dat er maximaal 6 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer aanwezig mogen zijn 
(geldt voor >18 jaar). We streven ernaar twee kleedkamers per team beschikbaar te hebben;  

• Is er een mogelijkheid tot douchen (voor teams en scheidsrechters)?  
Ja, er mogen maximaal 2 spelers tegelijkertijd in de douche (geldt voor >18 jaar);  

• Waar kan je een teambespreking houden? 
In de zaal; 
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• Waar kan je warmlopen?  
Op het veld zelf, of als er nog een wedstrijd bezig is langs de zijlijn; 

• Zijn de wedstrijden toegankelijk voor publiek? 
Nee; 

• Moeten supporters zich vooraf aanmelden? 
Momenteel is er geen publiek toegestaan; 

• Voor hoeveel publiek is er ruimte in de accommodatie? 
Geen - dit is momenteel niet toegestaan; 

• Is de kantine geopend? 
Nee. 

 


