
EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS   
spp. de Plagge SOMEREN-HEIDE 
 
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.  
 
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 bronen 
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.  
 
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. 

EXTRA RICHTLIJNEN IVM HET CORONAVIRUS   
spp. de Renkant LIEROP 

We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee!  
Maar ‘gewoon’ gaan voetballen/korfballen is er helaas niet bij dit jaar. Het coronavirus is 
voorlopig nog niet weg, waardoor ook wij beginnen aan een onzekere periode. Het 
corona virus heeft veel veranderd voor de uitoefening van onze sport, zowel voor, tijdens 
als na de wedstrijd. De huidige richtlijnen die NOC*NSF heeft uitgegeven zijn ook voor de 
KNVB en SV Lierop leidend. Wij houden rekening met de regels die er gelden tijdens de 
trainingen en de wedstrijden en bij het vervoer bij uitwedstrijden.  
Hieronder enkele maatregelen die nu gelden rondom wedstrijden en trainingen:  
• Heb je COVID verschijnselen dan ben je niet welkom op ons sportpark. Zodra de 
verschijnselen over zijn en na afloop van de periode in quarantaine ben je weer van 
harte welkom;  
• Toeschouwers en bezoekers houden bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de 
sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. (tenzij ze uit één huishouden komen);  
• Kantine: Bij toegang tot de kantine wordt iedereen van 18 jaar en ouder verzocht om 
via de intekenlijst contactgegevens beschikbaar te stellen. Deze lijsten zijn te vinden 
onder onze nieuwe veranda voor de kantine. Hier staat ook desinfecteermiddel. Gelieve 
hier gebruik van te maken;  
• Kleedkamers en douchen: Bij trainingen op maandag tot en met woensdag is er geen 
gelegenheid om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Op donderdag is dit 
wel mogelijk. Per team zijn meerdere lokalen beschikbaar, zie de aanwijzingen hiervoor 
op het sportpark. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand tenzij ze uit 
één huishouden komen;  
• Bidons: Spelers worden verzocht zelf bidons/ drinkflessen mee te nemen voor tijdens 
trainingen en wedstrijden.  
• Vervoer bij uitwedstrijden: Voor personen vanaf 13 jaar is het advies: draag een 
mondkapje wanneer je buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een 
sportactiviteit gaat;  
• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder 
tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;  
• Trainers en begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en 
met 12 jaar 


