
Wat betekenen de maandag 28 september afgekondigde nieuwe corona 

maatregelen voor JVC Cuijk? 

De KNVB site https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen stelt u op de hoogte van 

de laatste stand van de coronamaatregelen van de overheid. Verder geven 

https://nocnsf.nl/sportprotocol en https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-

maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen de nieuwste informatie. Houdt deze 

sites in de gaten. 

Enkele veel gestelde vragen zijn; 

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken? 

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel 

mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn 

toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind 

willen kijken. 

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, 

bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. 
 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport? 

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor 

trainingen en wedstrijden. 

Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk verlaat 
 

Geldt de maximale samenkomst van dertig personen binnen en veertig personen buiten ook voor 

de sport? 

 

Nee. Sportinstellingen zijn uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen 

binnen en 40 personen buiten. 

Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk verlaat. 
 

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan? 

Ja, alle wedstrijden en competities kunnen gewoon doorgaan. Er is alleen geen publiek bij en de 

kantines zijn dicht. 

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere 

training of wedstrijd? 

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij 

dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten. 

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot we weer terugrijden, ben ik dan een 

toeschouwer? 
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Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij 

vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

Teams reizen vaak met enkele auto's naar wedstrijden. Is dat verstandig? 

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je 

huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij 

uitwedstrijden. 

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken? 

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 

teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. 

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de 

sportaccommodatie of in de sportkantine? 

De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online 

te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor 

kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie 

coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte 

gesloten.  

 

Degenen die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) 

aanwezig op de accommodatie. Mogen deze vrijwilligers wel gebruik maken van een 

koffiezetapparaat in de sportkantine? 

Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie 

pakken uit een automaat is mogelijk. 
 

Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 

tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf 

thuis tot de uitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen 

boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten 

zonder klachten gelden de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden.  

Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden 

informeren? 

 In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de 

betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen 

aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en 

contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. 

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 

minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige 

niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden 

maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van 

de door de overheid genoemde klachten optreedt. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19#Maatregelen


Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 

15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze 

persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. 

Een speler heeft milde verkoudheidsklachten. Mag de speler spelen? 

Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een 

speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis en laat zich testen. 

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus? 

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de 

betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen 

aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en 

contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. 

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 

minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige 

niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden 

maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van 

de door de overheid genoemde klachten optreedt. 

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 

15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze 

persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

