KNVB-Coronaprotocol Amateurvoetbal
Maatregelen en Adviezen
Spelers
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; als je positief getest bent en/of als je een
huisgenoot hebt of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan
ook thuis;
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;
• Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op, buiten en/of in
de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
• Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar
als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag de 1,5 meter afstand tijdelijk
losgelaten worden;
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sportgerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een doelpunt, overwinning en
tijdens een wissel;
• Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
• Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
• Neem je eigen bidon of drinkfles gevuld mee om uit te drinken;
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie,
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bijvoorbeeld trainers en bestuursleden;
• Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de
sportlocatie actief zijn;
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen; materialen die veel met handen worden
aangeraakt direct na de trainingssessie of wedstrijd reinigen met water en zeep of
reinigingsdoekjes;
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan.

Toeschouwers
Toeschouwers zijn niet welkom op sportaccommodaties. Het doel is om de trainingen en
onderlinge wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen
bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor
ouders. Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie
van de wedstrijden of trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van
trainers, coaches, stafleden, officials, bestuursleden en vrijwilligers. Ouders/verzorgers die
noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen
wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.
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KNVB-Coronaprotocol Amateurvoetbal
Maatregelen en Adviezen
Trainers, begeleiders, vrijwilligers
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op,
buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven, raadpleeg
desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
• Vermijd als trainer/begeleider/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
• Wijs spelers op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen
highfives;
• Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar
als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag de 1,5 meter afstand tijdelijk
losgelaten worden;
• Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor
(veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar;
• Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sportgerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals bij het vieren van een doelpunt,
overwinning en tijdens een wissel;
• Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit als training of onderlinge wedstrijd;
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• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden, train
zoveel mogelijk in vaste groepen;
• Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig
je handen;
• Zorg dat spelers de bal zo min mogelijk aanraken met de handen, de uitzondering is de
keeper met (keepers)handschoenen;
• Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon of drinkfles meeneemt;
• Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
• Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer
dat niet gebeurt;
• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers
onderling, ook in de dug-out.
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