
 

              HERNIEUWDE  CORONAMAATREGELEN BIJ        
     FC Oppuurs 
 

1. Regels voor spelers, trainers, ploegafgevaardigden en scheidsrechters  
•  

•  

•  VERPLICHT !  
o   Mondmasker (12+) in heel het sportcomplex én in kleedkamers (niet op het 

voetbalterrein)  
o   Handgel gebruiken  
o   Volwassen ploegbegeleider aanwezig bij spelers  

 

• Kleedkamers en douches +> wegens de verstrengde coronamaatregelen is het  
verboden om de kleedkamers en douches te gebruiken.  

 

•   Er wordt geen drank aangeboden voor de spelers. Ze gebruiken eigen drinkbus. 
 

•   Reservespelers moeten verplicht op de reservebank een mondmasker dragen (omdat 
bijna elke speler (bij U15, U17) op de bank kan plaatsnemen na één quarter : moet door 
iedere speler een mondmasker in plastic zakje (gepersonaliseerd) meegenomen worden 
naar het terrein en bijgehouden worden door de afgevaardigde ++> SPELERS /OUDERS 
HIERVAN OP DE HOOGTE BRENGEN !!!!!!  SCHEIDSRECHTERS KIJKEN HIER (STRENG) OP 
TOE. 

 
° OFFICIELE SCHEIDSRECHTERS (vanaf U15) en hun richtlijnen (dd. September) : 
 

Wedstrijden  
• Een welkomstdrankje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar 

de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen 

gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid.  
• Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine flesjes die 

ongeopend door de bezochte club aangeboden worden. 

Let er op dat geen flessen, drinkbussen, enz. gedeeld worden.  
• Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt gevraagd dit in een gesloten 

omslag te laten overhandigen om directe aanrakingen met cash geld te vermijden.  
• Het nazicht van het terrein gebeurt enkel door de ref; in trio-arbitrage dus zonder begeleiding 

van de assistent-scheidsrechters.  

• Geen enkele andere persoon dan de door het Bureau Arbitrage aangeduide scheidsrechter, 

assistent-scheidsrechters, een aangeduide official van het Bureau Arbitrage en de 

afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de kleedkamer toegelaten. Daar wordt 

steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien niet mogelijk worden 

mondmaskers gedragen.  

• Voorafgaande massage/verzorging door een kine van één van de clubs is niet toegelaten.  
• Wedstrijdblad: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat deze is ontsmet. Na 

elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. De bezochte club 

zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe.  
Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de ref maar worden getoond door de 

afgevaardigde die een mondmasker draagt.  



• Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de buitenlucht en 

zonder aanrakingen.  

• Wedstrijdbal, reserveballen, enz.: navraag doen of deze zijn ontsmet.  
• Spelers begeven zich voor de wedstrijd rechtstreeks naar het speelveld. Er is geen line-up.  

• Bij het betreden van het speelveld begeven beide assistent-scheidsrechters zich onmiddellijk 

naar het doel ter controle en dan naar hun startpositie. Ze vergezellen de ref niet naar het 

aftrappunt.  

• De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter afstand 

wordt  
daarbij gerespecteerd.  
Andere personen (bv. schenkers van een wedstrijdbal, sponsors, enz.) respecteren strikt de 

afstandsregel van anderhalve meter.  
• Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. De assistent- 

scheidsrechter blijft ook deze afstand respecteren ten opzichte van de invaller en raakt deze 

niet aan.  
• De assistent-scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de 

personen in de technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft.  
Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend 

met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining.  
• Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire 

maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect voor 

de afstandsvoorschriften.  
De ref benadrukt voor de wedstrijd dat hierop strikt zal worden toegekeken en overtredingen 

zullen worden bestraft.  

• Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de 

kleedkamers de anderhalve meter afstand.  
Na de wedstrijd  

• Invullen wedstrijdblad: wordt bij voorkeur thuis gedaan en dit onmiddellijk bij aankomst op de 

woonplaats.  
Vergewis u van de juistheid van de gegevens met de afgevaardigden vooraleer de 

accommodatie te verlaten.  
Indien toch invulling ter plaatse: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat deze 

is ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. De 

bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe.  
 
 

2. Regels voor toeschouwers, supporters  
 
VERPLICHT ! 
 

• buiten de Kantine : 
 

• Staand voetbal kijken, toegelaten (mondmasker verplicht). Neem voldoende 
afstand !! Geen groepjes van meer dan 4 personen. 

 

• Kantine :   GESLOTEN 

 

• WC : WC’s onder staantribune (kant kleine kantine) zijn open. Er is zeep en 
handgel voorzien. 

             
 
Er kunnen door de overheid ten allen tijde controles worden uitgevoerd en eventueel beboet worden. 

• Als men je binnen het complex verbaliseert, is de boete uiteraard voor jezelf. We rekenen er op dat ALLE 

bezoekers van ons complex er mee voor zorgen dat de uitgevaardigde maatregelen gerespecteerd worden. We 

gaan ervan uit dat ieder voor zich deze verantwoordelijkheid zal nemen en vragen dat we elkaar beleefd 



aanspreken mocht iemand even iets uit het oog verliezen. Enkel op deze manier zullen onze jongens en meisjes 

de voetbalsport kunnen blijven beoefenen. Wij danken u oprecht en hopen op enkele spannende en sportieve 

wedstrijden. 

 
 

3. Verplaatsingen per auto 
 

° Wat met carpoolen ? Niet alle spelers geraken op verplaatsing als er niet mag gecarpoold 
worden . Dan denken wij  vooral aan U13 - U15 - U17.  

Het is ten stelligste aangeraden om de maatregelen van het openbaar vervoer toe te passen 
= mondmasker dragen in auto. 

 


