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Weer lekker voetballen, maar wel coronaproof!
Beste Olympianen,
Alle competitieteams, 35+ en de wandelgroep zijn deze maand gestart. De Voetbalschool (2/9),
jeu de boules (2/9), VoetbalFIT VR30+ (3/9) en walking football (4/9) beginnen volgende week.
We hebben na 5 maanden de eerste supporters weer kunnen ontvangen bij oefenwedstrijden.
En aanstaande zaterdag is de eerste dag met een vol wedstrijdprogramma. Dan begint de
bekercompetitie voor O13 en ouder. En er is een circuittraining voor O8 t/m O11. Deze teams en
O12 beginnen op 5 september direct met de eerste van vier competitierondes seizoen
2020/2021.
Het is heel mooi dat we weer kunnen voetballen. Fijn om elkaar weer te zien en bij te praten na
al die maanden. Maar in het enthousiasme van elkaar weer zien langs de lijn of na een wedstrijd
moeten we wel omschakelen naar de nieuwe realiteit: altijd 1,5 meter in acht nemen wanneer je
18 jaar of ouder bent en niet in hetzelfde huis woont.
Door het Olympia coronateam - bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en
jeugdvoorzitter - de barcommissie, het onderhoudsteam en vele anderen is deze zomer hard
gewerkt om binnen de landelijke regels rond corona de leden te informeren en de
accommodatie 'coronaproof' te maken. Over deze maatwerk corona maatregelen bij Olympia
gaat deze nieuwsbrief.
Je bent zelf en we zijn met elkaar verantwoordelijk om veilig te gaan sporten en te genieten van
alles er omheen. Help elkaar herinneren aan de coronaregels en geef zelf het goede voorbeeld.
We kunnen geen blik van zo'n 30 Olympia BOA's (vrijwilligers, dus ook jullie zelf) open trekken
per speeldag om elkaar terecht te wijzen. Dat doen we toch vanzelf en met zijn allen?
We kunnen doorgaans als vereniging trots zijn op het gedrag op en rond het veld. Laat corona
hierop geen uitzondering zijn! De eerste ervaringen zijn positief.
Een heel mooie sportieve start van het nieuwe voetbalseizoen!
De redactie.

Kleedkamer gebruik / wedstrijden
Iedereen die op een zaterdagmorgen wel eens op de club is,
kent de drukte in en rond de kleedkamers met kinderen,
leiders, ouders. Teams die kleedkamers delen, etcetera.
Daarin is waarborgen van de 1,5 meter afstand niet, of
nauwelijks mogelijk. Reden waarom het bestuur heeft
besloten dat alle thuis en uitteams van Voetbalschool tot en
met O13 in voetbaltenue op Olympia worden verwacht en
thuis douchen en omkleden. Net als toen we in mei weer met trainen mochten beginnen.
De juniorenteams O14 t/m O17
mogen kleedkamers gebruiken volgens het
kleedkamerrooster (zie monitor in de gang) onder toezicht van minimaal 1 en maximaal 2
begeleiders.
Teams vanaf O19 en alle seniorenactiviteiten: maximaal 6 personen tegelijk in de kleedkamer
toegestaan met maximaal 2 tegelijk onder de douche. Dat betekent snel douchen en dan het
volgende deel van het team. Maak een wisselschema!
In de rust bij een wedstrijd blijven alle teams op het veld. Net zoals onze jongste
competitieteams in de 6x6 competitie al jaren doen.
De wedstrijdbesprekingen doen we buiten.
Neem je eigen bidon met drinken mee. Teambidons worden niet gebruikt.
Deze regels zijn noodzakelijk om afstand houden met 1,5 meter werkbaar te maken voor
iedereen. Klik op de foto (gemaakt bij rust selectie tijdens oefenwedstrijd) voor de link naar een
volledig overzicht van de Olympia coronaregels op de website.

Uitwedstrijden
De landelijke regels gelden voor en bij iedere voetbalclub.
Helaas is er geen praktisch uitgewerkt protocol toegespitst op
wedstrijden om enige uniformiteit te waarborgen. Dus elke club heeft heel veel tijd gestoken in
zelf de corononaregels uitwerken. De Goudse voetbalclubs hebben wel onderling contact
hierover gehad. Check bij uitwedstrijden vooraf de regels op de website van de club die je gaat
bezoeken. En houd je altijd aan de regels, die de uit-vereniging heeft opgesteld.
Voor vervoer met een auto/bus:
alleen spelers 12 jaar of jonger: bestuurder een mondkapje
in alle andere gevallen: alle inzittenden een mondkapje

We geven GEEN hand
Plezier, sportiviteit en respect op en rond het veld, dat is waar
Olympia voor staat! Een sportieve wedstrijd wensen, prima!
Maar een hand geven voorlopig nog niet om mogelijke
besmetting te voorkomen.

Gebruik clubgebouw
Het gebouw in en uit: als het goed is kun je de weg vinden via
de pijlen en andere stickers die zijn aangebracht. Op de
website staat de route en kun je de regels vinden. Klik
hiervoor op de foto.
Bij gebruik kleedkamers:
INGANG: deur naast ontvangst en ballenhok
UITGANG: deur tegenover kleedkamer 7 door de
spelerstunnel
Bij gebruik kantine / naar tribune:
INGANG: hoofdingang (zonder voetbalschoenen)
UITGANG: deur naar terras of tribune en langs tribune
naar het veld
terug van terras of tribune naar bar: via deur tribune
Op het terras en in de kantine mag je alleen blijven op een zitplaats. Staan mag niet. Conform
de regels voor horeca waar Olympia ook aan moet voldoen.
Haal je iets aan de bar voor op de tribune of langs de lijn? Houd altijd 1,5 meter afstand bij het
wachten. Is het erg druk? Kom s.v.p. later terug. En neem voor elkaar mee. Dat voorkomt
opstoppingen.
En betaal graag met pin!

Heb je zelf gezondheidsklachten, zoals hoesten of koorts of zou je vanuit
de quarantaine regels thuis moeten blijven? KOM NIET NAAR OLYMPIA!

Investeer in kennis / afspraken maken
Belangrijk: ondanks corona, investeer (op 1,5 meter ) met elkaar in je team in kennis maken.
Heet nieuwe spelers en ouders welkom en help ze wegwijs maken. Bespreek met elkaar wat je
van elkaar verwacht en maak afspraken over wat je met elkaar gaat doen om er een sportief
seizoen van te maken. Een investering van ca een half uurtje waar je het hele seizoen plezier
van zult hebben. Tips nodig? Kijk eens op de websitepagina sportiviteit en respect (klik op titel).

Samen zorgen we ervoor dat we
allemaal veilig sporten en genieten van
het mooiste spelletje dat er is!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u redactie@gcfc-olympia.nl toe
aan uw adresboek.

