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Bijzonder Corona Protocol 
 

rondom de voetbalwedstrijd 

Reusel Sport/CoTrans – Bladella 
welke plaatsvindt op zondag 27 september 2020. 

Aanvang 14:30 uur – Sportpark Den Hoek 

 

Versie:  1.0 Definitief 

Opgesteld op: 14 september 2020 

 

 

Waarom dit bijzonder protocol? 
Dit protocol is opgesteld op verzoek van Gemeente Reusel/De Mierden. De voetbalwedstrijd Reusel 

Sport/CoTrans – Bladella trekt onder normale omstandigheden zo’n 1.000 bezoekers. Als gevolg van  

de momenteel wereldwijd heersende Corona-pandemie moeten we als voetbalvereniging voldoen 

aan de eisen en protocollen zoals die afgekondigd zijn door onze regering in het algemeen. En aan de 

door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost opgestelde noodverordening die ook in onze gemeente 

van toepassing is in het bijzonder. Omdat we normaal gesproken over de 250 bezoekers zullen gaan 

bij deze wedstrijd hebben we daar nu dit bijzondere protocol voor opgesteld. 

 

Het besluit: maximaal 250 bezoekers 
Tijdens de bestuursvergadering van 9 september 2020 heeft het bestuur van Reusel Sport de 

mogelijkheden en onmogelijkheden onderzocht en afgewogen en een besluit genomen: we gaan 

organiseren dat er maximaal 250 toeschouwers bij deze wedstrijd aanwezig zullen zijn. Het toelaten 

van meer dan 250 toeschouwers levert te veel organisatorische en praktische problemen op. 250 

mensen kunnen we nog goed op 1,5 meter verdelen langs het veld. Als dat meer wordt en richting 

die eerder genoemde 1.000 gaat dan kunnen we gewoonweg niet meer aan de regels voldoen. Het 

gaat hier met name om Paragraaf 2, artikel 2.1 van de eerdergenoemde noodverordening 

(https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2020/08/Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200821-

1.pdf). 

 

Uiteraard vinden we het erg jammer dat we dit keer niet met zo velen onze vaandelteams kunnen 

komen aanmoedigen. Reusel Sport/CoTrans wil echter absoluut geen bron vormen van een 

eventuele nieuwe Corona-golf. Op de pagina’s hierna vind je puntsgewijs de maatregelen die we 

vooraf, tijdens en na de wedstrijd treffen om deze dag toch te kunnen laten slagen. Noodgedwongen 

zal het minder uitbundig en met minder mensen zijn dan andere jaren. Maar we weten ook dat er 

nog genoeg nieuwe confrontaties in de toekomst zullen komen waarin we dat weer dubbel en dwars 

in kunnen halen; misschien al wel in 2021 in Bladel. 

 

We hopen op ieders begrip voor dit besluit en de gevolgen daarvan. 

 

Met akkoord van Gemeente Reusel/de Mierden, 

Bestuur Reusel Sport 
  

https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2020/08/Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200821-1.pdf
https://www.vrbzo.nl/wp-content/uploads/2020/08/Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200821-1.pdf
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Maximaal 250 toeschouwers 
 

• Er wordt een maximum van 250 toeschouwers bij de wedstrijd toegelaten. Dit aantal is exclusief 

vrijwilligers die rondom die wedstrijd een functie uitoefenen. 

• Dit doen we door vóóraf 250 toegangsbewijzen beschikbaar te stellen. 

o 175 voor supporters van Reusel Sport/CoTrans. 

o 75 voor supporters van Bladella. 

• Iedereen die naar de wedstrijd wil moet zich vóóraf inschrijven en bij aankomst op de 

wedstrijddag over een toegangsbewijs beschikken. Zie de inschrijfprocedure hierna. 

• Het heeft geen zin om zonder toegangsbewijs het sportpark te bezoeken. Je hebt en krijgt dan 

immers geen toegang tot de wedstrijd. 

 

Inschrijfprocedure 
 

• Inschrijven kan alleen digitaal en vanaf woensdagochtend 16 september 2020. Dan maken we in 

het artikel “Reusel Sport & Corona” op www.reuselsport.nl de link naar het inschrijfformulier 

bekend. 

• Inschrijven kan alleen op individuele basis. Dus één persoon per inschrijving. 

• Personen die zich niet vooraf hoeven in te schrijven zijn: 

o Vrijwilligers van Reusel Sport/CoTrans die die dag een functie uitoefenen; 

o De spelers en staf van de twee voetbalteams en de scheidsrechter van dienst; 

o Een selecte groep functionarissen en genodigden. 

Behoor je niet tot één van deze groepen, dan is inschrijven via het formulier verplicht als je kans 

wilt maken om naar de wedstrijd te gaan kijken. 

• Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 september 2020. Het inschrijfformulier wordt dan offline 

gehaald. 

• Nadat het formulier is ingevuld ontvang je een bevestiging per mail. Controleer eventueel je 

SPAM-map of map met Ongewenste e-mail als je geen mail ontvangt. Als je zeker weet geen mail 

te hebben ontvangen, probeer het dan nog een keer; in het invulformulier zit géén controle op 

het correct invullen van je e-mailadres. 

• Je inschrijving en de daarvan ontvangen ontvangstbevestiging geven beiden nog geen recht op 

toegang. 

• Op 23 september 2020 zullen alle beschikbare toegangsbewijzen verdeeld worden en wordt 

iedereen die naar de wedstrijd kan daarover per mail geïnformeerd. 

• Indien zich méér dan 175 personen voor Reusel Sport inschrijven, dan worden de beschikbare 

toegangsbewijzen, door het bestuur van Reusel Sport, eerlijk verloot onder alle Reusel Sport-

inschrijvers. 

• Indien zich méér dan 75 personen voor Bladella inschrijven, dan worden de beschikbare 

toegangsbewijzen, door het Bladella-bestuur of een door hen aangewezen persoon of groep, 

eerlijk verloot onder alle Bladella-inschrijvers. 

• Het kan dus gebeuren dat partners of leden uit 1 gezin die zich allemaal ingeschreven hebben 

toch niet allemaal naar de wedstrijd kunnen. 

• Vóór de wedstrijddag komen er twee momenten waarop de gelukkigen hun toegangsbewijs 

kunnen komen afhalen. Details hierover zullen vermeld worden in de mail die we naar degenen 

sturen die ingeloot zijn. 

 

 

http://www.reuselsport.nl/


Bijzonder protocol rondom Reusel Sport/CoTrans – Bladella op 27 september 2020 3/3 
 

Voor en tijdens de wedstrijd 
 

• Voor aanvang van de wedstrijd wordt bij iedereen het entreebewijs gecontroleerd. 

• Voor aanvang, maar ook gedurende de gehele wedstrijd zullen twee surveillanten rondlopen en 

waar nodig mensen erop wijzen de 1,5 meter regel in acht te nemen. 

• De wedstrijdspeaker zal vooraf en tijdens de rust aandacht besteden aan de 1,5 meter regel en 

alle aanwezigen vragen deze constant op te blijven volgen. 

• De wedstrijd zal voor ‘de thuisblijvers’ live via Facebook worden uitgezonden. Daarnaast kun je 

uiteraard afstemmen op radio Kempen FM waar je ook van de verrichtingen van beide teams op 

de hoogte zult worden gehouden. 

 

Na de wedstrijd 
 

Na de wedstrijd kan er in of buiten de kantine uiteraard wat worden gedronken. 

• Bij binnenkomst van de kantine dienen bezoekers de handen te desinfecteren. 

• De in- en uitgang van de kantine zijn gescheiden. 

• In de kantine zelf zijn looproutes aangegeven. 

• Voor in de kantine heeft Reusel Sport/CoTrans al bestaande maatregelen. Hierbij: 

o vragen we reeds naar registratie van de persoonsgegevens waarbij we ook de reguliere 

gezondheidsvragen stellen (via een formulier of digitaal via een QR-code). 

o is het maximum aantal plaatsen binnen gesteld op 90 en mogen tafels en stoelen niet 

verplaatst worden. 

Zie verder hiervoor het artikel Reusel Sport & Corona op onze website. 

• Aanvullend zullen we voor deze middag ook het terras buiten zodanig inrichten dat de 1,5 meter 

regel kan worden gewaarborgd. 

• Buiten zullen bij alle statafels ook krukken worden geplaatst. 

• Alle aanwezigen zijn na het vinden van een plekje verplicht zoveel mogelijk te blijven zitten. 

 

Met deze set van maatregelen hebben we er organisatorisch gezien alles aan gedaan om het risico op 

besmetting zo klein mogelijk te maken. De belangrijkste factor blijven de bezoekers zelf, die we 

hierbij vragen om begrip en om zoveel mogelijk naleving van alle regels en afspraken. Doe je het niet 

voor jezelf, doe het dan voor de ander. 


