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Corona maatregelen SC Woerden versie 3 oktober 2020 

Algemene basisregels: 

 Blijf bij klachten thuis en laat je testen, 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen, 

 Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog, 

 Vermijd drukte. 

Daarnaast zijn de volgende regels bij SC Woerden van kracht vanaf 29 september. 

 Toeschouwers zijn niet welkom bij wedstrijden. Alleen spelers, begeleiders, scheidsrechters 

en vrijwilligers in functie worden toegelaten tot het complex van SC Woerden.  Chauffeurs 

van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding en mogen aanwezig zijn bij de 

wedstrijd. 

 De kantine is gesloten. 

 Na de wedstrijd dient een ieder zo snel mogelijk het complex te verlaten. Kijken bij een 

andere wedstrijd is niet toegestaan. Evenals het gebruiken van eigen consumpties in de 

kleedkamer. 

 Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) 

van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en smaak. 

 Neem je eigen bidon gevuld mee naar de wedstrijden. 

 Voor senioren geldt dat ook in de kleedkamer en douche 1,5 meter afstand gehouden moet 

worden. Maximaal 7 spelers tegelijk in de kleedkamer. Er zal dus gefaseerd omgekleed en 

gedoucht moeten worden. Daar waar mogelijk krijgen seniorenteams twee kleedkamers 

toegewezen. 

 Daarom krijgen alle pupillen (t/m JO13) géén kleedkamer toegewezen. Zowel thuisteams als 

bezoekende teams moeten omgekleed op het complex verschijnen. In de rust blijven deze 

teams op het veld. Bij slecht weer zal getracht worden tijdelijk een kleedkamer open te 

stellen. 

 Om dezelfde reden kunnen bezoekende teams van de junioren (t/m JO19) ook geen 

kleedkamer toegewezen krijgen. 

 Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan. 

 In de dug-out moet door volwassenen ook 1,5 meter afstand gehouden worden. Alleen zitten 

op de stoelen zonder rood kruis. Trainers en leiders mogen geen plaats nemen in de dug-out. 

 Schud geen handen op het veld. 

 Het advies is om een mondkapje te dragen wanneer je met personen buiten je huishouden in 

één vervoersmiddel naar een uitwedstrijd gaat. 


