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SAMENVATTING CORONA PROTOCOL  
• Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Blijf handen goed 

wassen. Bij klachten: blijf thuis en laat je snel testen.  

• Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. 

• Iedereen wordt verzocht RCH na afloop van training of wedstrijd zo spoedig mogelijk te verlaten 

• Alle personen van 18 jaar en ouder die binnenruimtes (clubhuis, WC, kleedkamer) betreden, 
moeten een Corona toegangsbewijs overleggen. Uitgezonderd trainers, leiders en vrijwilligers.  

• Alle leden van RCH die positief zijn getest, wordt gevraagd zich bij de Jeugdcommissie te melden.  
 
INLEIDING  

Op basis van de nieuwe Corona maatregelen die per 13 november 2021 18.00 uur actief zijn geworden, is 
het protocol van RCH ook weer aangepast. De belangrijkste aanpassing van het Corona beleid is dat er geen 
publiek meer is toegestaan. Daarnaast blijft het corona toegangsbewijs verplicht voor binnenruimtes.  

RCH baseert haar Corona Protocol op het beleid uitgevaardigd door de Rijksoverheid en het daarop 
afgeleide beleid van de KNVB. De belangrijkste aanpassing per 6 november 2021 was de invoering van 
Corona Toegang Bewijs (CTB). Op 13 november volgde een nieuwe set maatregelen met als belangrijkste 
maatregel voor RCH dat er geen publiek meer is toegestaan bij trainingen en wedstrijden.  

In dit protocol wordt beschreven welke coronaregels voor sportcomplexen gelden en welke maatregelen bij 
RCH zijn genomen om de regels in praktijk uit te voeren.  

Deze versie van het protocol geldt 3 weken. Dan zal het Kabinet de situatie weer beoordelen en als nodig 
weer met nieuwe maatregelen komen. Laten we daarom met elkaar de maatregelen goed naleven! 
 

 
HYGIËNE BASISREGELS  

• Heb je Corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen. 
Klachten zijn o.a. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

• Schud geen handen. Was en ontsmet je handen regelmatig. Hoest en nies in je elleboog.  

• Houd buiten het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

PUBLIEK & RCH SPORTCOMPLEX 

• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.  

• Voor ouders van de Racers (kinderen 5-6 jaar) wordt een uitzondering gemaakt. 

• Op advies van de KNVB wordt aangeraden om het aantal rijouders zo beperkt mogelijk te laten zijn. 

• Iedereen wordt verzocht om het RCH-terrein na een training of wedstrijd zo snel mogelijk te verlaten. 

CORONA TOEGANGS BEWIJS (CTB) 

• Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor toegang tot alle binnenruimtes (clubhuis, kleedkamers, 
wc’s, etc.) en op het buitenterras; 

• Voor het kortstondig in- en uitlopen van het clubhuis (afhalen van drinken, oppompen ballen, etc) geldt 
een uitzondering op ctb-plicht op voorwaarde dat een mondkapje wordt gedragen.  
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CLUBHUIS & KANTINE 

• Op strikt advies van de KNVB vragen we iedereen om het bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te 
laten duren. Het clubhuis blijft wel geopend voor RCH staf om de sportactiviteiten te organiseren. 

• Sportkantines vallen onder regels van HORECA. Wat betekent dat de bar open mag zijn van 06.00 uur 
tot 20.00 uur en er gebruik gemaakt moet worden van vaste plaatsen, ook op het terras. 

• RCH zorgt voor het voldoende doorluchten van het clubhuis.  

• RCH zorgt dat handcontactpunten in clubhuis, o.a. in WC’s, regelmatig worden schoongemaakt.  

KLEEDKAMERS  

• RCH adviseert om het gebruik van kleedkamers zoveel als mogelijk te beperken. 

• De kleedkamers zijn open voor voetbalteams, dat wil zeggen de spelers en begeleiding. Douches 
kunnen gebruikt worden. Gegeven de Coronaregels vraagt RCH om andere personen van 18 jaar en 
ouder niet in de kleedkamers toe te laten. RCH zal hier op regelmatige basis op controleren.  

• RCH zorgt dat handcontactpunten in kleedkamers en materiaalhok regelmatig worden schoongemaakt.  

KLACHTEN & POSITIEF GETEST  

• Als je in het buitenland naar een ‘code oranje of rood gebied’ bent geweest, dan laat je je testen.  

• Speelt er in een team één speler die klachten heeft ontwikkeld en zich heeft laten testen (én die met 
hun team hebben getraind of gespeeld in de week voordat de klachten zich hebben geuit), dan zal de 
speler in afwachting van de uitslag niet deelnemen aan trainingen of onderlinge wedstrijden.  

• Als er meer dan één speler uit een team positief is getest (én die met hun team hebben gesport in de 
week voordat de klachten zich hebben geuit), dan worden trainingen en onderlinge wedstrijden van dat 
team voorzichtigheidshalve opgeschort tot het moment dat zij weer negatief zijn getest.  

• In geval een speler in quarantaine is, ongeacht of speler negatief of positief is getest, dan kan de speler 
niet meedoen aan trainingen of wedstrijden.  

• Omwille van het goed kunnen plannen van de sportactiviteiten, vragen wij in geval een speler, leider, 
trainer of vrijwilliger van RCH positief is getest, om op de dag van de positieve test zich bij de 
Jeugdcommissie te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan jeugdvoorzitter@rch-voetbal.nl.  

TOEZICHT & CONTROLE  

• Teams en begeleiders zijn zelf verantwoordelijk om regels in acht te nemen en elkaar, spelers en ouders 
daarop aan te spreken.  

• Leiders en trainers kunnen spelers naar huis sturen bij (vermoeden van) klachten.  

• Tijdens wedstrijden op de zaterdag zal de Officier van Dienst toezien op naleving van de maatregelen 
en zal waar nodig mensen ook aanspreken als regels niet worden nageleefd.  

COMMUNICATIE  

Bij elke update van het Corona protocol zal gezorgd worden voor goede communicatie van het protocol:  

• Algemene info op website R.C.H. en via social media.  

• Bericht en instructie voor teamleiders, trainers en begeleiders.  

• Toelichting protocol in eerstvolgende teamleiders bijeenkomst.  

• Teamleiders/trainers informeren ouders en spelers.  

 


