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Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen rondom het COVID-19 virus, heeft het bestuur 
opnieuw maatregelen vastgesteld om de wedstrijden en de gang van zaken op de accommodatie van 
SV Gouda in goede banen te leiden.  
 
Het bestuur heeft naast de al bekende algemeen geldende regels en de nieuw aangekondigde maatregelen ook 
een aantal specifieke regels opgesteld die in het speciaal gelden voor ons complex. Dit overzicht is gemaakt 
om u, als lid van onze of van een bezoekende vereniging, duidelijk te maken waar u mee te maken krijgt als 
u of uw kind bij SV Gouda een wedstrijd komt spelen, of u nu leider, coach, ouder van een speler of 
speelster, speler, speelster, aanvoerder of bestuurslid bent.  
 
Wij verzoeken u, als bezoekers van ons complex, medewerking bij alle maatregelen om verspreiding van het 
COVID-19 virus tegen te gaan. De algemene regels zijn natuurlijk bij iedereen bekend, waarvan de 
belangrijkste luiden: 
 
- Blijf thuis bij klachten m.b.t. niezen, verkoudheid, koorts etc. 
-  Laat u testen bij bovengenoemde klachten (zie www.ggdhm.nl).  
- Was regelmatig de handen, gebruik eventueel desinfectiemiddel.  
- Hoest/nies in uw elleboog.  
- Houd onderling 1,5 meter afstand.  
- Vermijd drukte. 
 
 
Algemene maatregelen op het complex van SV Gouda: 

- De kantine is gesloten tot en met 20 oktober 2020. 
- De kleedkamers zijn gesloten tot en met 20 oktober 2020. 

(deze maatregel geldt zowel voor onze eigen teams als voor de bezoekende teams) 
- Toeschouwers worden niet op het complex toegelaten, bij geen enkele wedstrijd. 
- Het chalet is open voor calamiteiten. Maximaal 3 mensen zijn binnen toegestaan. 
- De bestuurskamer en andere (vergader)ruimtes in het clubgebouw zijn tot en met 20 oktober voor 

iedereen gesloten. 
- De hal en de WC van de kantine zijn open voor spelers, en in noodgevallen voor de begeleiders. Ook 

bij toiletbezoek geldt: Hou rekening met de 1,5 meter maatregel! 
 
 
Maatregelen rondom de trainingen: 

- Kinderen vanaf de JO8 komen bij voorkeur zelfstandig op de fiets. Wanneer ze gebracht worden 
door één van de ouders/verzorgers, worden ze afgezet bij de ingang naast het hockeyveld, daar 
worden ze ook weer na de training opgehaald. 

- Kinderen van de Voetbalschool mogen worden begeleid door 1 ouder/verzorger. Deze begeleider 
brengt het kind op het veld, en neemt daarna plaats op de tribune (zaterdag) of langs het veld 
(woensdag), met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. 

- Bij de trainingen zijn alleen de trainers en begeleiders aanwezig. Tussen personen van 18 jaar en 
ouder en de kinderen wordt de 1,5 meter maatregel in acht genomen. 
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Maatregelen rondom de wedstrijden: 

- Kinderen vanaf de JO8 komen bij voorkeur zelfstandig op de fiets. Wanneer ze gebracht worden 
door één van de ouders/verzorgers, worden ze afgezet bij de ingang naast het hockeyveld, en daar 
worden ze ook weer na de wedstrijd opgehaald. 

- Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. Dit geldt zowel voor thuis- als voor uitspelende teams. 
- De coaching/begeleiding van de (jeugd)teams wordt beperkt tot 2 begeleiders. Deze mogen als enige 

op het veld bij de wedstrijd aanwezig zijn. Uitzondering hierop zijn de wedstrijden van de selectie: 
heren 1 en heren 2.  

- De assistent-scheidsrechter (‘vlagger’) wordt gezien als onderdeel van de wedstrijdleiding. Daar 
waar deze geleverd wordt door het team zelf, wordt deze gezien als begeleider en dus toegestaan om 
het complex te betreden en bij de wedstrijd aanwezig te zijn. 

- Er worden voor en na de wedstrijd geen handen geschud.  
- Gezamenlijk gebruik van bidons is niet toegestaan.  
- De wedstrijdbesprekingen kunnen niet in de kleedkamer worden gehouden, maar vinden dus plaats 

in de open lucht, indien mogelijk op het veld.  
- Bij het tossen houdt iedereen onderling 1,5 meter afstand.  
- De reservespelers en leiding houden in de dug-out onderling 1,5 meter afstand.  
- Tijdens de wedstrijd worden de doelpunten niet gezamenlijk gevierd.  
- De rust wordt bij redelijk weer doorgebracht op het veld en er kan uitgeweken worden naar de 

tribune bij slecht weer. 
- Er is 1 kleedkamer beschikbaar voor scheidsrechters. Bij scheidsrechters van boven de 18 jaar mag 

er slechts één in de kleedkamer zijn. Als dit knelpunten oplevert wordt er een kleedkamer extra ter 
beschikking gesteld.  

- Ouders van een bezoekend team die zorg dragen voor het vervoer van de spelers/speelsters worden 
gezien als begeleiders. Zij zijn welkom op het complex, mits ook zij de algemene richtlijnen in acht 
nemen. 

 
En aanvullend voor uitwedstrijden geldt: 

- De leider, coach en/of aanvoerder dient zich ruim van tevoren op de hoogte te stellen van de Corona 
maatregelen van de uitvereniging en zowel de leider/coach als de spelers dienen zich te allen tijde 
hieraan te houden. 

- Tijdens het vervoer draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje in de auto. 
- Ouders die zorgen voor vervoer bij een uitwedstrijd worden gezien als begeleider en mogen tijdens 

de wedstrijden blijven kijken, met inachtneming van de 1,5 meter regel. 
 
(Deze laatste richtlijnen komen uit de landelijke richtlijn van het RIVM. Het kan zo zijn dat de 
thuisspelende vereniging u alsnog niet toe laat. We vragen u de daar lokaal geldende maatregelen in 
acht te nemen en de instructies van de medewerkers op te volgen!) 
 

 
 

12 oktober 2020 
Bestuur SV Gouda 

 
 


