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Met ingang van dinsdag 29 september zijn toeschouwers bij sportwedstrijden, ook in 
het amateurvoetbal, niet meer toegestaan. Ook de kantine is gesloten.  
 
Algemeen geldt: 

1. blijf bij klachten thuis en laat je testen; 
2. leeftijd 18 jaar of ouder: houdt 1,5 meter afstand van anderen; 
3. was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog; 
4. vermijd drukte; 
5. spreek elkaar aan en wijs op onze afspraken; 
6. terug van vakantie uit oranje gebied: dringend advies om in thuis-quarantaine 

te gaan. 
 
Aanwezigheid sportpark: 
Op het sportpark mogen uitsluitend aanwezig zijn: 

- Coronacoördinatoren van SC Elistha; 
- Spelers van spelende of trainende teams en hun begeleiders; 
- Ouders van jeugdteams die als chauffeur optreden bij de teams die een 

uitwedstrijd spelen bij SC Elistha. 
 
Looproute: 

1. Naar de kleedkamers via de hoofdingang. 
2. Verlaten van de kleedkamers via de achterdeur 

 
Toiletten: 

1. Maximaal 2 personen in dames- resp. herentoilet. 
 
Langs en op het veld: 

1. Uitsluitend coördinatoren en ouders van jeugdteams die als chauffeur 
optreden bij de teams die een uitwedstrijd spelen bij SC Elisha mogen 
aanwezig zijn en nemen onderling 1,5 meter afstand in acht; 

2. In de dugout nemen volwassenen 1,5 meter afstand; 
3. Bij teams boven de 12 jaar nemen alleen wisselspelers plaats in de dug-out 
4. Begeleiders, trainers en wisselspelers die niet op met 1,5 meter afstand in de 

dugout plaats kunnen nemen, kunnen op stoelen naast het veld zitten; 
5. Begeleiders die geen directe betrokkenheid hebben bij de wedstrijd, nemen 

plaats achter de omheining. 
 
Kleedkamers: 

1. Kleedkamers zijn uitsluitend toegankelijk voor spelers en trainers; 



2. Ouders mogen niet in de kleedkamers aanwezig zijn; de jongere leden wordt 
dringend aangeraden thuis om te kleden en te douchen; 

3. Senioren nemen in de kleedkamers en tijdens het douchen de 1,5 meter in 
acht, maximaal 3 personen tegelijkertijd douchen; 

4. Indien een seniorenteam niet volledig in een kleedkamer kan, dient de 
teamleiding te zorgen voor een indeling in shifts. 

 
Ballenhok: 

1. Maximaal 2 personen in het ballenhok. 
 
Training en wedstrijden: 

1. Iedereen neemt een eigen bidon mee, geen gebruik gezamenlijke bidons; 
2. Vanaf 18 jaar buiten het veld: 1,5 meter afstand. Ook in kleedkamergebouw en 

douches 1,5 meter afstand; 
3. Alleen trainingshesjes toegestaan die door spelers zelf mee naar huis 

genomen en gewassen worden; 
4. Bij uitwedstrijden: vanaf 12 jaar mondkapje in de auto dringend geadviseerd; 
5. Bij uitwedstrijden: één volwassene per auto (chauffeur). 
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