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CORONAPROTOCOL SV BONBOYS 
27 augustus 2020 
 
Het voetbalseizoen 2020-2021 is begonnen en helaas is het coronavirus nog niet verdrongen. Daarom is tot 
nader bericht onderstaand protocol van toepassing voor iedereen die op onze accommodatie komt. Bon 
Boys volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de regering, NOC NSF en de KNVB. 
 
Algemeen: 

 Heb je griep- of verkoudheidsklachten dan blijf je thuis 
 Vanaf 18 jaar houd je 1,5 m afstand 
 Was handen door gebruik te maken van de aanwezige handgel 
 Volg de aanwijzingen van de corona coördinator op 
 Ben je in oranje of rode gebieden geweest dan blijf je 10 dagen thuis 
 Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet 
 Bij binnenkomst op het complex dienen toeschouwers zich te registeren* 

 
Kleedkamers op ZATERDAG: 
Spelers / leiders vanaf 18 jaar moeten ook 1,5 m afstand houden in de kleedkamer. Daarom gelden voor de 
zaterdag de volgende regels: 

 Thuisspelende teams (BonBoys) kleden om en douchen (zoveel mogelijk) thuis 
 Uitspelende teams (onze gasten) hebben de gelegenheid om zich om te kleden en te douchen 
 Bij de kleedkamer staat aangegeven hoeveel volwassenen tegelijk in de kleedkamers aanwezig 

mogen zijn (t/m O17 maximaal 1 volwassene in de kleedkamer) 
 Ben je omgekleed voor een training of wedstrijd dan ga je direct naar het veld. Je wacht dus niet in 

de kleedkamer op je teamgenoten 
 Teambesprekingen voor de wedstrijd en in de rust vinden plaats op het veld 
 Moet je wachten om de kleedkamer in te mogen? Houd dan ook buiten 1,5m afstand van elkaar 

 
Kleedkamers op ZONDAG: 
Spelers / leiders vanaf 18 jaar moeten ook 1,5 m afstand houden in de kleedkamer. Daarom gelden voor de 
zondag de volgende regels: 

 Alle teams kunnen bij BonBoys omkleden en douchen: 
o Tip: Kom zoveel mogelijk ‘omgekleed’ naar de club 

 Per team zijn er (zoveel mogelijk) twee kleedkamers beschikbaar 
o Omdat er om 9.00uur, 11.15uur en 14.00uur gespeeld wordt, zullen kleedkamers voor de 

thuisspelende ploeg beperkt(er) beschikbaar zijn 
o Tijdens de wedstrijd liggen alle kleding en tassen in 1 kleedkamer 

 Per kleedkamer is vermeld hoeveel volwassenen tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn 
 Omkleden en douchen kan dus na elkaar gebeuren. Omdat dit meer tijd kost vragen we iedereen 

dit snel te doen en ook begrip te hebben. Geef onze gasten voorrang 
 Ben je omgekleed, ga dan direct naar het veld. Wacht dus niet in de kleedkamer op je teamgenoten 
 Teambesprekingen voor de wedstrijd en in de rust vinden plaats op het veld 
 Moet je wachten om de kleedkamer in te mogen? Houd dan ook buiten 1,5m afstand van elkaar 

 
Op het veld: 

 Boven de 18 jaar houd je afstand als je niet voetbalt, dus voor aanvang van training/wedstrijd, bij 
uitleg van oefeningen en besprekingen 

 Staf en wissels houden 1,5 meter afstand. Wissels nemen plaats op tribune of naast dug-out 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van team bidons. Spelers zorgen voor hun eigen bidon/fles 
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Kijken naar wedstrijden: 

 Boven de 18 jaar houd je 1,5m afstand tot elkaar bij het kijken naar wedstrijden 
 Neem plaats op 1 van de gespoten stippen langs het veld. Indien er geen stip vrij is op de plek waar 

je wilt staan zoek je een vrije stip (per stip 1 persoon) 
 Op de zittribune zijn beschikbare plaatsen aangegeven met een stip op de grond. Op de stoelen 

zonder stip mag geen plaats worden genomen 
 Laat de tribune zoveel mogelijk vrij voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn 
 Volg de instructies van de omroeper 
 Houd smalle doorgangen vrij 
 Langs velden 1-2 zijn geen (niet overal) stippen aangebracht. Hanteer zelf de 1,5 meter afstand 

 
Kantine: 
In de kantine gelden dezelfde maatregelen als in de horeca 

 Bij binnenkomst word je geregistreerd 
 Een zitplaats is verplicht. Geen zitplaats betekent helaas dat je de kantine verlaat 
 Het is niet toegestaan stoelen te verplaatsen 
 Volg de looproute, wacht aan de bar op 1,5 meter afstand en loop na ontvangst bestelling direct 

door 
 Betaal per pin 

 
Terras en tent: 

 Onder de tent: 
o Een zitplaats is verplicht 
o Het is niet toegestaan stoelen/tafels/banken te verplaatsen 

 Buiten (de tent): 
o Houd altijd 1,5 meter afstand 

 Buiten is een uitgifteloket voor drinken beschikbaar: 
o Betaal per pin 

 
Vervoer:  

 Chauffeur en passagiers/spelers (vanaf 13 jaar) dragen een mondkapje (zelf voor zorgen) 

 Bij voorkeur maximaal 4 mensen in 1 auto 
 
 
Tot slot: 
Gezond verstand gebruiken staat voorop! Accepteer dat je geattendeerd wordt op ‘foutief’ gedrag! 
 
 

Bestuur SV Bon Boys 
 
 
* SV BonBoys bewaart deze gegevens 2 weken voor eventueel bron- en contactonderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd 


