
EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS 
Accommodatie regels: 
 
 Ben je niet fit? Heb je klachten die met Corona te maken kunnen hebben? Betreed 

deze accommodatie niet.  
 Alle aanwezigen boven 18 jaar houden (buiten het veld) 1,5 meter afstand van 

elkaar. 
 Buiten het veld houden we (boven 18 jaar) zoveel mogelijk afstand van elkaar. 

Hierbij houden we minimaal de aangegeven markeringen aan.  
 Supporters naast de lijn zijn van harte welkom! Echter dienen zij zich ook te houden 

aan de geldende richtlijnen. Doe je dit niet? Kan het zijn dat je verzocht wordt te 
vertrekken maar we gaan er vanuit dat dit niet nodig is. 

 Dit geldt ook voor de dugout en de tribune. 
 Ook in de kleedkamer bewaren we (boven 18 jaar) deze afstand, ook tijdens het 

douchen! Dit kan met max 2 personen tegelijk onder de buitenste douches.  
 
 De bezoekende vereniging wordt gevraagd om geen gebruik te maken van de 

kantine. Wel kan er iemand een sleutel voor het kleedlokaal komen ophalen aan de 
bar.  

 
 Ook in de kantine houden we ons aan de geldende richtlijnen. Je móet een zitplaats 

nemen. Op deze plek blijf je ook zitten! 
 

 Je bestelt op de daarvoor aangegeven plaatsen aan de bar. 
 

 Geforceerd stemgebruik (schreeuwen / zingen) is niet toegestaan. 
 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar als je ouder bent dan 18 jaar! 
 

 Gebruik je gezond verstand. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de ander. 
 
 
 
 
 

 
 



EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS 
Kantine regels: 
 
 Ben je niet fit? Heb je klachten die met Corona te maken kunnen hebben? Betreed 

deze accommodatie en dus ook deze kantine niet!  
 

 De bezoekende vereniging wordt gevraagd om geen gebruik te maken van de 
kantine ivm de beperkte capaciteit van onze kantine. Wel kan er iemand een sleutel 
voor het kleedlokaal komen ophalen aan de bar.  
 

 Was je handen bij binnenkomst met de beschikbare handgel.  
 

 Vul je volledige naam, telefoonnummer, e-mail, datum en tijdstip van binnenkomst 
en zitplek in op de daarvoor beschikbare formulieren. Dit ten behoeve van het bron- 
en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Dit is vrijwillig. 

 
 Ook in de kantine houden we ons aan de geldende richtlijnen. Je móet een zitplaats 

nemen. Op deze plek blijf je ook zitten! Er wordt dus op dit moment ook niet gedanst.  
 

 De maximale capaciteit = het aantal zitplaatsen in de kantine. Zijn er geen 
zitplaatsen meer vrij dan is er op dat moment geen plek voor je. 

 
 Je bestelt op de daarvoor aangegeven plaatsen aan de bar.  

 
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar als je ouder bent dan 18 jaar! 

 
 Volg ten alle tijden de aanwijzigingen op van het kantine personeel. 

 
 Gebruik je gezond verstand. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de ander. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS 
Kleedkamer regels: 
 
 Ben je niet fit? Heb je klachten die met Corona te maken kunnen hebben? Betreed 

deze accommodatie of kleedkamer niet.  
 

 Alle aanwezigen boven 18 jaar houden (buiten het veld) 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

 
 Ook teams met leden boven 18 jaar houden buiten het veld 1,5 meter afstand van 

elkaar. 
 

 In de kleedkamer bewaren we (boven 18 jaar) deze afstand, ook tijdens het douchen! 
Dit kan met max 2 personen tegelijk onder de buitenste douches.  

 
 Teams met leden onder de 18 jaar, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden en 

mogen dus wel gebruik maken van alle douches. (NIET TE LANG DOUCHEN) 
 

 We laten altijd de kleedkamers netjes achter!  
 

 Gebruik je gezond verstand. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de ander. 
 
 

 

 


