
COVID-19 PROTOCOL 

SENIORENWEDSTRIJDEN A.M.H.C. UPWARD 

 

 

versie 29 september 2020 

BASISREGELS 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop 

2. Blijf thuis en laat je testen indien: 

 je klachten* hebt; 

 je de afgelopen 14 dagen in een rood of oranje gebied verbleef. 

3. Krijg je tijdens de wedstrijd klachten*? Ga dan naar huis en laat je testen 

4. Was regelmatig je handen met water en zeep 

5. Vermijd drukte 

6. Houd 1,5 meter afstand tot iedereen van 13 jaar en ouder 

* klachten zijn bijvoorbeeld: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak 

 

AANVULLENDE REGELS THUISWEDSTRIJDEN 

1. Kom je naar de club, registreer je dan altijd (via https://upward.nl/registratie/); 

2. Houd je aan de actuele regels en volg aanwijzingen op 

3. Het clubhuis is gesloten 

4. Bij de wedstrijden is GEEN publiek toegestaan. Alleen het team en de begeleiding (coach en manager(s)) 

gaan naar de wedstrijd.   

5. Twee thuisspelende teams wordt gevraagd een CoronaCoördinator (CoCo) beschikbaar te stellen 

6. Kom niet eerder dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd naar de club 

7. Per team is één speler verantwoordelijk voor naleving van de regels; deze speler: 

 ontvangt de tegenstander en neemt kort met hen de regels door 

 fungeert als aanspreekpunt en zorgt dat zijn/haar teamgenoten zich aan de regels houden 

8. Kleedkamers blijven gesloten; WC’s zijn beperkt toegankelijk 

9. Betreed het veld pas nadat de vorige teams het veld hebben verlaten 

10. Geen huddle, shake-hands of line-up voor de wedstrijd; hetzelfde geldt voor een luidkeels “Hoeraatje 

voor...”; de teams stellen zich meteen op 

11. Houd ook tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk afstand; alleen als het niet anders kan, kan je binnen 1,5 

meter van een tegenstander of medespeler komen; tijdens rustmomenten wordt 1,5 meter afstand in acht 

genomen 

12. Ook in de dug-out geldt dat iedereen 1,5 meter afstand houdt 

13. Zingen en schreeuwen is voor, tijdens en na de wedstrijden niet toegestaan (geldt voor spelers, begeleiding 

en publiek) 

14. Ieder strafcornermasker: 

 wordt voor de wedstrijd gereinigd 

 wordt door slechts één speler gebruikt (of, als het echt niet anders kan, voor gebruik door een ander 

grondig gereinigd) 

15. Maak na afloop van een wedstrijd zo snel mogelijk de dug-out leeg en verlaat direct, met inachtneming van 

de geldende afstandsbepalingen, het veld 

16. Er is geen derde helft; het is niet toegestaan meegebrachte drank of etenswaren te nuttigen 

17. Na de wedstrijd gaan beide teams meteen naar huis; het is niet toegestaan andere wedstrijden te bekijken 

(na de wedstrijd worden sporters gezien als bezoekers / toeschouwers) 

 

AANVULLENDE REGELS UITWEDSTRIJDEN 

1. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op de club die jouw team bezoekt en houd je aan die 

regels; volg aanwijzingen van de plaatselijke CoCo’s op 

2. Registreer je op vrijdag of zaterdag, dat voorkomt dat je dat op de wedstrijddag moet doen 

3. Draag een mondkapje in de auto 

4. Spelers of begeleiding rijden zelf naar uitwedstrijden, er is (hoogstwaarschijnlijk) geen toegang voor 

chauffeurs bij de club die jouw team bezoekt 

https://upward.nl/registratie/

