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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
 

 
 
 
 
 
 

Corona-Protocol SV Oxalis per augustus 2020 
  
Onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van RIVM, 
KNKV en het NOC-NSF.  
Onderstaand het protocol, dat geldend is voor de Senioren, Midweek, 
Recreanten van SV Oxalis.  
 
 
Algemene regels: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°)  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

• Thuis 20 sec handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.  

• Thuis naar het toilet gaan voordat je naar de accommodatie komt.  

• Als er getwijfeld wordt of een speler of trainer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, dan is 

de coco eindverantwoordelijk. Zij kan de betreffende persoon adviseren om de sportaccommodatie 

te verlaten.  

• Coco mag een speelster/trainer zijn. Maak hierover per team afspraken wie dit gaat doen. 

• De Coco ontvangt de tegenstanders en legt ze het gebruik van de accommodatie uit.  

 
  
Gebouw:  

• De kleedlokalen zijn zo ingericht dat er met in acht neming van 1,5 mtr afstand 6 personen tegelijk 
kunnen plaatsnemen, aan elke zijde 3 personen per bank. Indien mogelijk mag 1 team zich verdelen 
over 2 lokalen. Is dat niet mogelijk dan dient men op elkaar te wachten tot er weer ruimte is. Houdt dus 
rekening met een langere wachttijd. 
• Bij binnenkomst gebouw direct je handen desinfecteren met de aanwezige handgel. Dit geldt voor 
iedere bezoeker dus ook tegenstanders en scheidsrechters! 
• Per doucheruimte mag aan elke zijde maar 1 douche tegelijk gebruikt worden, in totaal kunnen dus 
2 personen tegelijk douchen. Houdt dus rekening met een langere wachttijd. 
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• Na het douchen (na elk team zodat het schoon is voor de volgende gebruiker!) worden zoals 
gebruikelijk de gebruikte lokalen weer schoon gemaakt, dat wil zeggen: Schoonvegen (zand eruit, niet 
in de afvoergootjes vegen!), vloer in de doucheruimte schoon spoelen met een emmer water en 
eventueel droog trekken, let op dat er geen zand tussen zit! Doucheknoppen afnemen met een 
desinfectiedoekje. Volle prullenbakjes leegmaken en nieuw zakje erin. Vol zakje buiten in container 
gooien. Deze staat buiten, einde gang linker deur bij de heg. 
• Vergeet niet het lokaal van de tegenstander en eventueel de scheidsrechter. 
• Toilet: Na het gebruik dient alles dat aangeraakt is (bv klinken, wc-bril, doorspoelknop, kraan) met 
een desinfectiedoekje afgenomen te worden.  
• Alle materialen die je gebruikt hebt weer opbergen waar je deze gepakt hebt en het gebouw 
afsluiten. Neem 1 desinfectie doekje mee waarmee je de klink een laatste keer kunt schoonmaken.  
• Afval in de gele afvalbak die in de berging staat. Is deze zak vol, dan zak in container gooien. Deze 
staat buiten, einde gang linker deur bij de heg. 
• Zodra alles opgeborgen is en iedereen het veld en gebouw heeft verlaten de klinken van de 
poortjes, container, deuren met een desinfectiedoekje afnemen.  
• Maak onderling met je team afspraken over de uit te voeren taken! 

  
  
Sporters:  

• Neem je eigen bidon mee om uit te drinken. Bidons niet met elkaar delen.  
• Kom zoveel als mogelijk in sportkleding naar de accommodatie. De kleedkamers zijn beperkt 
geopend ivm de 1,5 mtr restrictie. 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, Coco’s en 
bestuursleden.  
• 18+ speelsters moeten buiten de wedstrijd/training 1,5 meter afstand houden tot elkaar en alle 
andere personen.   
• Geen handen schudden. 
• Was na de training/wedstrijd thuis goed je handen 20 sec.  

  
 

Ouders/toeschouwers:   

• Als ouder/toeschouwer heb je weer toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na 
de training/wedstrijd. Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.  

• De gemarkeerde plaatsen aan beide zijdes van de dug-outs zijn gereserveerd voor 
reservespeelsters en coaches, hier dus niet plaats nemen! 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers/coaches, Coco’s en 
bestuursleden.  

 

 
  
Bij wie moet ik als speler of ouder zijn?  
Bij vragen kunnen spelers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het 
betreffende team. De teambegeleiding kan zo nodig contact opnemen met 
bestuursleden Chantal van den Homberg, Annemie Cleven of Marieke van Asten.   
 


