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Inleiding 

In dit protocol staat vermeld hoe we op onze accommodatie de kans van verspreiding van het 

coronavirus minimaliseren. Wij zullen met elkaar voorzichtig moeten zijn. Spreek elkaar aan 

wanneer men niet de regels naleeft die op dat moment gelden. En neem vooral zelf je 

verantwoordelijkheid in het opvolgen van de regels. Met elkaar zorgen wij bij Westlandia voor een 

veilige omgeving voor iedereen. Wat wordt er allemaal in dit protocol vermeld? 

1) Algemene Regels 

2) Wedstrijden en Trainingen 

3) Kantine en Terras 

4) Langs de lijn  

5) Toezicht en Handhaving 

 

Voordat je een bezoek brengt aan onze accommodatie, als 

toeschouwer/speler/trainer/leider/bezoeker/scheidsrechter etc. is het goed om je op de hoogte te 

stellen van de regels. 

 

1) Algemene Regels 

▪ Voor alles geldt; gebruik je gezond verstand; 

▪ Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels; 

▪ Houd 1,5 meter afstand (19 jaar en ouder); 

▪ Vermijd drukte; 

▪ Schud geen handen; 

▪ Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

▪ Was thuis, voorafgaand en na je bezoek aan Westlandia, je handen met zeep, minimaal 20 

seconden; 

▪ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) en laat je testen; 

• Als je je laat testen: blijf thuis tot uitslag test bekend is. 

• Bij een positieve corona testuitslag moeten directe contacten 10 dagen in quarantaine vanaf 

het laatste contactmoment. 

• Zij die positief getest zijn op corona en in quarantaine zijn geweest, mogen pas weer 

clubactiviteiten hervatten als zij volledig klachtenvrij zijn. 
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▪ Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten; 

▪ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden of iemand met wie je in contact bent geweest positief 

getest is op het coronavirus. Blijf voldoende dagen in thuisquarantaine en laat je testen indien 

je klachten hebt; 

▪ Ga voorafgaand aan een bezoek bij Westlandia thuis naar het toilet. Er kan gebruik gemaakt 

worden van het toilet in de gebouwen maar wij willen dit tot een minimum beperken. 

▪ Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet 

of met de fiets; 

▪ Degenen die op de fiets komen moeten via de parkeerplaats het sportpark betreden en via de 

ingang bij Olympus’70 het sportpark verlaten. 

▪ Keer je terug uit een ‘oranje’-gebied, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine 

te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-

gebied. 

▪ Hygiëneregels en protocollen hangen bij de ingang, op ramen in de kantine, en zijn ook 

zichtbaar op de website; 

In geval van een Covid-19 test: 

Stel het bestuur van Westlandia (via trainer of ander staflid) op de hoogte wanneer er testen 

worden aangevraagd, over de uitslagen van de testen en wanneer men weer volledig hersteld is. 

Ook de aanwijzingen van de GGD volgen. Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen 

genomen/afgewogen door het Bestuur van Westlandia. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de 

Gemeente Westland, KNVB, GGD Haaglanden en Veiligheidsregio Haaglanden. 

 

2) Wedstrijden en Trainingen 

▪ Voor alle jeugdteams (tot en met 18 jaar / t/m JO19) is de competitie stilgelegd maar gaan 

trainingen wel door; 

 

▪ Voor alle leeftijdsgroepen t/m 18 jaar (t/m JO19) geldt dat zij normaal spelcontact mogen 

hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden 

gehouden; 

▪ Voor alle teams geldt thuis omkleden en na de training direct naar huis; 
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▪ Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. 

Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet. 

▪ Het clubgebouw is gesloten, met uitzondering van de ballenhokken (voor de trainers om 

materiaal te pakken); 

▪ Er kan geen gebruik gemaakt worden van kleedkamers; 

▪ Alle jeugdteams kunnen op zaterdag onderling een wedstrijd spelen met teams van eigen 

club; 

▪ Alle jeugdteams kunnen op zaterdag trainen; 

▪ Zowel wedstrijden als trainingen op zaterdag moeten aangemeld worden bij Ronald Visser; 

▪ Voor alle seniorenteams (boven de 18 jaar) is de competitie stilgelegd en zijn trainingen niet 

toegestaan 

▪ Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk alleen gebruik van eigen materiaal, zoals 

sportkleding, bidons etc.; 

▪ Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) op; 

▪ Begeleiding (trainer/leiders etc.) van teams dient 1,5 meter afstand te bewaren tot spelers 

(m.u.v. spelers t/m 12 jaar);  

▪ Er mogen maximaal 2 trainers tegelijk in het ballenhok. Het is verboden voor spelers om het 

ballenhok te betreden; 

▪ In de ballenhokken zal ook gel staan om voor en na training/wedstrijden de handen te 

reinigen; 

3) Kantine en terras: 

 

• De clubgebouw is gesloten; 

4) Langs de lijn 

• Er zijn geen toeschouwers toegestaan op het sportpark bij zowel trainingen als wedstrijden;  

• Alleen sporters, staf en dienstdoende vrijwilligers hebben toegang tot het sportpark; 
 

• Wordt hier geen gehoor aan gegeven, kunnen er Boa’s en/of politie worden ingeschakeld om 

de regels te handhaven; 
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5) Handhaving en Toezicht 

 

• Vrijwilligers van Westlandia - scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, 

barmedewerkers, bestuursleden – doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden. 

Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven, op het moment dat het 

misschien even niet goed gaat; 

• We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. 

 

 Het bestuur 

 

 

 

 

 

 


