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Bijzonder Corona Protocol 
 

rondom de voetbalwedstrijden in klasse 3D seizoen 2020-2021 

tussen de regionale verenigingen: 

 

Reusel Sport/CoTrans – VV Bladella – VV Hapert – VV Hoogeloon 
 

Versie:  1.0 definitief 

Opgesteld op: 20 september 2020 

 

 

Waarom dit bijzonder protocol? 
Dit protocol is opgesteld op verzoek van de gemeenten Reusel/De Mierden en Bladel.  

In het voetbalseizoen 2020-2021 komen vier voetbalverenigingen uit de Kempen in dezelfde klasse 3D 

uit: Reusel Sport/CoTrans, VV Bladella, VV Hapert en VV Hoogeloon. 

 

De onderlinge voetbalwedstrijden tussen deze vier Kempische verenigingen kunnen als ‘derby’ 

gekenschetst worden en trekken onder normale omstandigheden meer bezoekers dan andere 

wedstrijden. Als gevolg van de momenteel wereldwijd heersende Corona-pandemie moeten we als 

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

VRBZO_200821-1.pdf) die in onze gemeenten van toepassing is in het bijzonder. In deze verordening 

wordt onder andere ingegaan op de te nemen maatregelen tijdens de organisatie van evenementen in 

de buitenlucht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen bij bezoekersaantallen tot 

en met 250 personen en bezoekersaantallen boven de 250. Zie hiervoor met name Paragraaf 2, artikel 

2.1 en 2.3 van deze verordening. Omdat de kans reëel is dat we over de 250 bezoekers zullen gaan bij 

deze wedstrijden hebben we daar nu dit bijzondere protocol voor opgesteld. 

 

Het besluit: maximaal 250 bezoekers 
De besturen van de vier verenigingen hebben met inachtneming van de genoemde verordening het 

volgende besluit genomen: we gaan organiseren dat er maximaal 250 toeschouwers bij deze 

wedstrijden aanwezig zullen zijn. Dit aantal mensen kunnen we nog goed op 1,5 meter verdelen langs 

het veld. Als dat meer wordt dan kunnen we gewoonweg niet meer aan de regels voldoen.  

 

Uiteraard vinden we het erg jammer dat supporters dit keer niet met zo velen hun vaandelteams 

kunnen komen aanmoedigen. De vier verenigingen willen echter absoluut geen bron vormen van 

eventuele nieuwe Corona-besmettingen. Op de pagina’s hierna vind je puntsgewijs de maatregelen 

die we vooraf, tijdens en na de wedstrijd treffen om deze wedstrijddagen toch te kunnen laten slagen.  

 

 

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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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. 

 

Mocht binnen het seizoen de genoemde noodverordening worden ingetrokken of aangepast worden, 

dan wordt opnieuw door de vier besturen samen met hun gemeenten bekeken of er een aanpassing 

plaats kan of moet vinden met betrekking tot de werkingsduur van dit protocol. Dit protocol geldt dan 

ook ‘tot nader order’. 

 

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

 

Met akkoord van gemeenten Reusel/de Mierden en Bladel, 

De besturen van Reusel Sport/CoTrans – VV Bladella – VV Hapert – VV Hoogeloon 
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Maximaal 250 toeschouwers 
 

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

vrijwilligers die rondom die wedstrijden een functie uitoefenen. 

 Dit doen we door vóóraf 250 toegangsbewijzen beschikbaar te stellen. 

o 175 voor supporters van de thuisspelende vereniging. 

o 75 voor supporters van de uitspelende vereniging 

 Iedereen die naar één van deze wedstrijden wil moet zich vóóraf voor zo’n wedstrijd 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 betreffende wedstrijd. 

 

Inschrijfprocedure 
 

 Inschrijven kan alleen digitaal. De thuisspelende vereniging maakt via haar website en eventuele 

andere communicatiekanalen bekend op welke manier en op welk tijdstip de inschrijving begint 

en eindigt. 

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

 Personen die zich niet vooraf hoeven in te schrijven zijn: 

o Vrijwilligers van de thuisspelende vereniging die rondom die wedstrijd een functie uitoefenen; 

o De spelers en staf van de twee voetbalteams en de grensrechters en scheidsrechter van 

dienst; 

o Een selecte groep genodigden van beide verenigingen, met een maximum van 10 per 

vereniging. 

o Kinderen tot en met 12 jaar. 

Behoor je niet tot één van deze groepen, dan is (digitaal) inschrijven verplicht als je kans wilt 

maken om naar de wedstrijd te gaan kijken. 

 Nadat je je hebt ingeschreven 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. 

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

toegang. 

 Op de dag ná de sluiting van de inschrijving (of zo spoedig mogelijk daarna) zullen alle beschikbare 

toegangsbewijzen verdeeld worden onder de inschrijvers en wordt iedereen die naar de wedstrijd 

kan daarover per mail geïnformeerd. 

 Indien zich méér dan 175 personen voor de thuisspelende vereniging inschrijven, dan worden de 

beschikbare toegangsbewijzen door het bestuur van de thuisspelende vereniging, op een door hen 

te kiezen manier eerlijk verdeeld onder alle inschrijvers uit de categorie “thuis-supporters”. 

 Indien zich méér dan 75 personen voor de uitspelende vereniging inschrijven, dan worden de 

beschikbare toegangsbewijzen door het bestuur van de uitspelende vereniging of een door hen 

aangewezen persoon of groep, op een door hen te kiezen eerlijke manier verdeeld onder alle 

inschrijvers uit de categorie “uit-supporters”. 

 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 de 

geselecteerden sturen. 



Bijzonder protocol seizoen 2020-2021 voetbal derby’s klasse 3D 4/4 
 

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 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. 

 

Na de wedstrijd 
 

Na de wedstrijd kan er in of buiten de kantine uiteraard wat worden gedronken.Voor het gebruik van 

het sportpark en de kantine-faciliteiten hebben alle vier de verenigingen al een eigen protocol op de 

website staan. Dit protocol blijft onverkort van kracht, ook tijdens deze wedstrijddagen. Mogelijk treft 

een vereniging nog extra maatregelen op een wedstrijddag waarop dit protocol van toepassing is. 

 

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. 


