
MAATREGELEN
OMTRENT HET CORONAVIRUS 
& C.S.V. VIOS



Dinsdag 17 november 2020 heeft
het kabinet opnieuw de
maatregelen moeten aanpassen
om het verspreiden van het
Covid-19 virus onder controle te
krijgen.

Dit heeft effect op
amateurvoetbal en het
verenigingsleven en dus ook op
onze club.

Welke veranderingen brengt deze
aanscherping voor c.s.v. VIOS met zich
mee?

Het kabinet heeft besloten dat sporters van 18 jaar en ouder
mogen trainen maar met niet meer dan vier personen. In het
voetbal betekent dit dus tevens geen grote groepen op het veld en
ALTIJD 1,5m afstand. Tevens NIET in grote groepen aankomen op
het Sportpark (max. dus 4 personen)                                                 

Note van de gemeente Epe: Teamsporters in groepjes van maximaal 4
(18 jaar e.o.) op het veld buiten: uitgangspunt is het afstand houden
van tenminste 1,5 meter binnen het groepje. Het is toegestaan om met
meerdere groepjes op 1 sportveld te sporten, waarbij “rouleren” van
personen in verschillende groepjes niet is toegestaan. Het gaat immers
om vermenging zoveel mogelijk tegen te gaan. 
  
Het landelijke advies is om het aantal groepjes per veld niet te groot te
maken zodat voldoende afstand van bij voorkeur meer dan 1,5 meter
(voorschrift Rijksoverheid) gewaarborgd kan worden. 

1) Geen wedstrijden voor 18 jaar en ouder

De competities zijn zoals bekend inmiddels door de KNVB al stilgelegd. 



Voor de jeugd tot 18 jaar is besloten dat deze mogen sporten in
teamverband dus zullen de trainingen van onze jeugdteams in de
leeftijd tot18 jaar gewoon blijven doorgaan. Ook bij deze teams zijn
de verschillende competities inmiddels al door de KNVB stilgelegd.
Dit om het reisverkeer tegen te gaan. Voor deze
trainingsmomenten geldt voor de ouders dat de breng- en
haalregeling uiteraard weer van toepassing zal zijn. De MO19 - JO19
mogen tot nader order als elftal trainen mits bovenstaande regels
in acht worden genomen. Ze worden dus gezien als < 18.

Deze nieuwe maatregelen gelden vanaf donderdag 19 november 2020,
00.00 uur en gelden tot nader bericht.

We zullen hier met z´n allen weer een goede invulling aan moeten
geven en vragen nogmaals uw begrip en medewerking hierbij.
Alleen samen krijgen we het virus er onder!

2) Geen competitie,wel trainingen tot 18 jaar

3) Wanneer gaan deze nieuwe maatregelen in en
hoe lang zijn ze van toepassing? 

VOOR OVERIGE VRAGEN M.B.T.
CORONA KUNT U OOK
ONDERSTAANDE SITES RAADPLEGEN:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
https://nocnsf.nl/sportprotocol


BASISREGELS
HIERONDER NOG EVEN DE BASISREGELS OP EEN RIJ VOOR TRAININGEN:   

Corona-regels zijn en blijven conform 
de RIVM / KNVB richtlijnen!

De trainers treden namens het bestuur op als 
Corona coördinator

U blijft als ouder zelf verantwoordelijk voor het al dan
niet laten meetrainen van uw kind

Uiteraard geldt dit ook voor spelers en speelster:
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Ouders en andere toeschouwers zijn ook de komende
weken helaas niet welkom bij de trainingen van onze
jeugd teams.

Ouders kunnen hun kinderen  alleen maar naar de
trainingen brengen en na afloop weer ophalen. Hierbij
vragen we iedereen ook de 1,5 meter afstand te
respecteren.

De kantine blijft gesloten. Het advies uit hygiënisch
oogpunt is om voor aanvang van de training goed de
handen te wassen evenals bij terugkomst thuis!                  
Op ons sportpark zullen hier beschermingsmaterialen
zoals handgel, doekjes etc aanwezig zijn.

Kinderen graag maximaal 10 minuten voor aanvang
van de trainingen in trainingstenue en
voetbalschoenen aanwezig laten zijn.
De kleedkamers, douches en toiletten op ons
sportpark zullen  gesloten blijven. Ouders vragen wij
de kinderen thuis te laten omkleden en te douchen. 


