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CORONA-MAATREGELEN BIJ VV Musketiers VANAF 6 NOVEMBER 2021: 

Na de aangekondigde nieuwe maatregelen per 6 november zijn dit de belangrijkste maatregelen voor 

het voetbal.  

Wij roepen onze leden en de ouders van onze jeugdleden op om zich te houden aan deze regels.  

Alleen door ons strikt te houden aan de regels, 

kunnen we verantwoord blijven sporten. 

 

Algemene uitgangspunten RIVM  

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de 

landelijk geldende maatregelen.  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

• Schud geen handen;  

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 

Kantine en terras  

Vanaf 6 november 2021 is het mogelijk toegang tot het terras en de kantine te krijgen met een 

CoronaToegangsBewijs. Het CTB is van toepassing bij 18 jaar en ouder.  

Ook voor het gebruik van een toilet in de kantine dient een CTB getoond te worden.  

Ben je niet in het bezit van een CTB dan mag je het terras, de kantine en het toilet niet betreden.  

 

Wedstrijden, competities en trainingen  

Er zijn geen beperkingen.  

 

Toeschouwers/Publiek  

Het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen. 

Er geldt een dringend advies om de 1,5 meter in acht te nemen.  
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Kleedkamers en toiletten  

Kleedkamers zijn voor 18 jaar en ouder, toegankelijk met een CoronaToegangsBewijs.  

 

Vervoer naar wedstrijden en trainingen  

Is het verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je vanwege sportactiviteiten met meerdere 

huishoudens in dezelfde auto zit?  

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar 

uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de 

afweging wat wenselijk is.  

 

Protocol/richtlijnen bij klachten en besmettingen  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: Dit geldt voor iedereen;  

• Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de 

overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine 

maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;  

• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 

hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

 

 

Het bestuur van VV Musketiers 


