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PROTOCOL VOOR VOETBALLERS 
 
 

Met ingang van 18 mei is het ook voor seniorenteams van Sporting Leiden toegestaan om weer te gaan 
trainen op ons sportcomplex. Ondanks het openstellen van het sportcomplex zijn zaken anders geregeld 
dan je gewend bent. Lees het protocol voor voetballers goed door en bespreek deze met je gehele team. 
 

§ Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

§ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten 

§ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 

§ Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog 
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD) 

§ Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test 

§ Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld 

§ Kom alleen naar Sporting Leiden als er voor jou een training gepland staat 

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar Sporting Leiden 

• Kom in sportkleding naar de Sporting Leiden, kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet 
douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar Sporting Leiden en wacht op 
aanvang op de parkeerplaats totdat je team compleet is. Het hek zal worden geopend voor het 
team en weer worden afgesloten bij aanvang van de afgesproken start van de training. Kom dus 
op tijd, ben je te laat dan is het hek gesloten en krijg je geen toestemming om het complex te 
betreden 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er 
meerdere trainingsgroepen actief zijn 

• Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met 
water en zeep of reinigingsdoekjes 

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken 

• Verlaat direct na de training gezamenlijk het sportcomplex 

• De trainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden 2 & 5, de indeling zal anders zijn dan je 
gewend bent. Wil je als team gebruik maken van de mogelijkheid om te trainen laat dit dan tijdig 
weten via wedstrijdzaken@sportingleiden.nl Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden. De 
trainingen duren maximaal 1 uur 

• BOA’s voeren controle uit op de handhaving van de regels, zowel voor de vereniging als de 
teams. Bij overtreding van de regels wordt de training per direct stopgezet en zal het 
betreffende team geen toestemming meer krijgen om te trainen 

• Bereid je training voor, met 1 1/2 meter afstand is het niet toegestaan om een partijvorm te 
spelen  
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