
 

 

PROTOCOL 
WEDSTRIJDEN 
BEZOEKENDE TEAMS 
BIJ OLYMPIA HAARLEM 
ONDER 13 T/ M 18           
Olympia Haarlem heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan en probeert daarom 
zorgvuldig de coronamaatregelen na te leven die ons zijn opgelegd. Hieronder vind je informatie en 
werkwijze op ons sportpark. Wij verzoeken eenieder goed notie te nemen van de maatregelen en 
deze ook na te leven. Alleen samen kunnen we strijden tegen Corona.  

Je hebt in de basis bij Olympia de beschikking over één kleedkamer (*). Houd je aan deze indeling! 
Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als ook buiten de 1,5 meter afstand te 
houden. De kantine is geopend, (alleen pinbetalingen) houd je daar ook aan de coronamaatregelen 
en aanwijzingen. Er kan i.v.m. beperkte aantal kleedkamers en het aantal te voetballen wedstrijden 
niet gedoucht worden. 

Belangrijk voor spelers 
• Gebruik je gezond verstand 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of je een huisgenoot 

of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt blijf dan ook thuis. Neem de 
gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht 

• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijk sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinning en of moment tijdens een wissel 

• Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast 
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken 
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de 

trainers, leiders en managers.  
 

Belangrijk voor trainers/leiders bezoekende teams 
• Houd 1,5 meter afstand! 
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en spelers; dit geldt ook 

voor de dug-out 
• Overleg ter plekke waar eventuele warming-up kan plaatsvinden. Hierbij dienen de 

spelers minimaal 1,5 meter afstand te houden tot zowel het speelveld, de assistent-
scheidsrechter als eventuele toeschouwers 

• De trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en desinfecteren van de 
kleedkamers na afloop van gebruik. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar. 

• Na de warming-up blijft het team buiten om direct de wedstrijd te starten 
• In de rust is er GEEN thee en/of limonade beschikbaar 

 
(*) Mocht het i.v.m. het groot aantal te spelen thuiswedstrijden niet lukken om een kleedkamer beschikbaar te stellen dan rekenen erop 
dat trainers en leiders gezien de unieke situatie van de Coronamaatregelen hiervoor begrip hebben. 
 

 


