
 

Update corona-regels op ’t Oerseveld 
 

Met ingang van zaterdag 5 juni 2021 worden de landelijke coronaregels voor locaties waar kan 
worden gesport, versoepeld. Er gelden echter nog steeds een aantal voorwaarden. De volgende 
regels gelden op ’t Oerseveld:  

 Voor de jeugd onder de 18 jaar gelden op het complex geen afstandsrestricties 
 Volwassenen vanaf 18 jaar mogen samen sporten. Er geldt tijdens het sporten geen 

afstandsrestrictie. Bij activiteiten vóór en na het sporten geldt wel de regel van 1,5 meter 
afstand houden, zoals bij het gebruiken van kleedkamer, douches, de kantine en het 
buitenterras.  

 Kleedkamers en douches zijn geopend.  
 Sportkantines zijn open tot maximaal 22.00 uur. Bij Ulftse Boys is de kantine en het 

buitenterras alleen in het weekend geopend. 
 Personen tot en met 17 jaar mogen jeugdwedstrijden spelen.  
 Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van 

dezelfde club.  
 Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.   
 Ouders die vanuit de leiding van het team de taak toegewezen hebben gekregen om 

jeugdspelers naar een uitwedstrijd te vervoeren, vallen niet onder de definitie 
“toeschouwer”.  

 Ouders die andere jeugdspelers dan hun eigen kind(eren) vervoeren naar 
uit/thuiswedstrijden worden verzocht een mondkapje te dragen.  

 De fotografen die bij Ulftse Boys geregistreerd staan in de commissie “Communicatie” 
vallen niet onder de definitie “toeschouwer”.  

Uitvoering: 

Op ons complex zal voor de verschillende ruimten alsmede op het buitenterras worden aangegeven 
hoeveel personen maximaal tegelijkertijd in die ruimte/locatie aanwezig mogen zijn, om zo die 1,5 
meter afstand tussen personen, te kunnen bewaken. Hou je aan deze aanwijzing.  

Op ons complex staan desinfectiezuilen zodat één ieder bij betreden van het complex zijn/haar 
handen kan wassen.  

Natuurlijk gelden nog steeds de basisregels:  

 Was vaak en goed je handen. 
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van mensen die niet tot hun huishouden behoren. 
 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. 
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