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Spelregels KV Heerenveen t.a.v. voorkoming verdere verspreiding COVID-19 
 
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

- heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 

- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 

- was vaak je handen; 

- werk zoveel mogelijk thuis; 

- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 
 
Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk 
is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Buiten de lijnen (van het sportveld) geldt 
de 1,5 meter afstand regel wel voor personen van 18 jaar en ouder.  
O.b.v. de (basis)regels van de Rijksoverheid, hygiënerichtlijnen van het RIVM en het landelijke 
Sportprotocol van NOC*NSF heeft KV Heerenveen wederom spelregels opgesteld die op en rondom 
de sportaccommodatie aan It Hege Stik gelden.  
 
Als iedereen de moeite neemt om onderstaande spelregels goed door te lezen, zich er aan houdt en 
anderen op eventuele overtredingen aanspreekt creëren we met elkaar een veilig sportklimaat.  
 
Algemene (veiligheid- en hygiëne)regels 

- 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; 

- houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 
- vermijd drukte; 
- was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
- schud geen handen. 

 
Let op: trainers, begeleiders, vrijwilligers, sporters, ouders/verzorgers, toeschouwers 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; 
 
Ouders/verzorgers informeren (eigen) kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat 
ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.  
 
Tijdens het sporten 

- vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
- wijs elkaar op het belang van handen wassen en 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; 

- zorg ervoor dat er buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 
geen fysiek contact is zoals tijdens het vieren van overwinningsmomenten of tijdens een 
wissel; 

- het aantal sporters en trainers/coaches/begeleiders per sportactiviteit is niet groter dan 
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

- train zo veel mogelijk in vaste groepen of met een vaste trainingspartner;  
- dug-outs worden alleen gebruikt als opslag voor tassen en/of kleding. Tijdens wedstrijden 

worden er 13 stoelen per team geplaatst waar coaches/begeleiders en/of (wissel)spelers 
plaats kunnen nemen; 

- neem een bidon mee en/of drink alleen uit je eigen bidon. 
 
Leeftijdscategorie t/m 12 jaar 

- trainers/coaches/begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 
12 jaar. 

 
  



 

Versie 1 oktober 2020, n.a.v. persconferentie 28 september 2020 

Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar 
- trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder 

tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. 
 
Leeftijdscategorie 18 jaar en ouder 

- trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 18 jaar en ouder 
tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 

- voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 
van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en 
in de kantines, maar ook tijdens inlopen c.q. warming-up. 

 
Op en rond de sportaccommodatie 
Er is een aangepaste rij- en looprichting van kracht waar iedereen zich aan dient te houden. Deze is 
met pijlen, posters en/of afzettingslint aangegeven. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het 
veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 
Tijdens trainingen 
De accommodatie is alleen toegankelijk voor trainers/coaches/begeleiders, sporters en aangewezen 
vrijwilligers. Toeschouwers zijn de komende periode dus niet welkom op de accommodatie.  
 
Ieder team wordt gevraagd een “Corona verantwoordelijke” aan te stellen die ervoor zorgdraagt dat 
het team zich aan de spelregels houdt. Deze persoon staat in contact met de Corona Coördinator 
(CoCo) die die dag “dienst” heeft. Trainers zijn verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid. De 
volgende spelregels gelden nog steeds:  

- kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. Zet de fiets in de stalling;  
- word je met de auto gebracht en gehaald? Stap uit bij de ‘Kiss & Ride’ plaats (t.h.v. het rood-

witte paaltje), stap in op een rustige plaats;  
- kom max. 10 min. voor aanvang van de training en vertrek direct na het sporten;  

 
Let op: de gehele binnen accommodatie (inclusief kantine!) blijft op trainingsavonden gesloten, dus:  

- kom in trainingskleding;  
- douche thuis;  
- toiletgebruik is alleen in noodgevallen mogelijk.  

 
Tijdens wedstrijden  
De accommodatie is alleen toegankelijk voor trainers/coaches/begeleiders, sporters en aangewezen 
vrijwilligers. Toeschouwers zijn de komende periode dus niet welkom op de accommodatie.  
 
Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten 
zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 
De spelregel van 13 mensen op de bank, waarvan maximaal 8 spelers, blijft gehandhaafd, rekening 
houdend met de 1,5 meter. Oftewel: als het tweede gespeeld heeft, en het eerste speelt daarna, 
mogen er in totaal 13 mensen op de bank zitten bij het eerste. Het kan dan dus zijn dat er 
spelers van het tweede naar huis moeten. 
Overigens geldt deze spelregel voor alle teams! Dus ook voor jeugdteams. 
 
De volgende spelregels gelden ook tijdens wedstrijden:  

- kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. Zet de fiets in de stalling;  
- word je met de auto gebracht en gehaald? Stap uit bij de ‘Kiss & Ride’ plaats (t.h.v. het rood-

witte paaltje), stap in op een rustige plaats;  
- kom max. 60 min. voor aanvang van de wedstrijd en vertrek direct na het sporten.  

 
Er is een Corona Coördinator (CoCo) aanwezig die toezicht houdt op het gebruik van de 
accommodatie en zorgdraagt voor een juiste toepassing van de spelregels voor, tijdens en na de 
wedstrijden.  
 
De binnen accommodatie is geopend, zij het aangepast. Voor onze eigen teams geldt dat de 
kleedkamers nog steeds niet te gebruiken zijn. Dit doen we zodat we onze gasten wel de gelegenheid 
kunnen geven om te douchen alvorens zij in de auto stappen. Voor onze gasten zijn per team 1 
dames- en 1 herenkleedkamer beschikbaar. Personen van 18 jaar en ouder dienen ook in 
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kleedkamers en doucheruimtes 1,5 meter afstand te houden; maximaal 4 personen per kleedkamer en 
maximaal 2 personen tegelijk douchen.  
 
Junioren en senioren team kunnen niet met het gehele team terecht in de kleedkamers, daarom zijn er 
op het hoofdveld tenten geplaatst voor de voorbespreking en de rust.  
 
De kantine is gesloten.  
 
Vervoer van of naar een sportactiviteit en/of uitwedstrijd 
Iedereen vanaf 13 jaar draagt in de auto een mondkapje wanneer personen buiten eigen huishouden 
in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit en/of uitwedstrijd gaan. 
 
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel 
dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel 
mogelijk samen gereisd te worden. Viertallen inclusief teambegeleiding maximaal 3 auto’s en 
achttallen maximaal 5 auto’s. 


