
Om het COVID-19 virus onder controle te houden hebben wij enkele regels opgesteld om ons 

sportpark zo veilig mogelijk te maken. Wij verzoeken alle bezoekers van ons sportpark zich hieraan te 

houden en ten alle tijden te luisteren naar aanwijzingen van onze vrijwilligers. 

Wij kunnen (en willen) geen politieagent spelen, dus verwachten wij van eenieder die Zwart-Wit een 

warm hart toedraagt zelf zijn of haar verantwoordelijkheid hierin opneemt Er zijn ontzettend veel 

regels en wij kunnen onmogelijk alles controleren. Wij verwachten van elk lid en bezoeker van ons 

Sportpark om altijd het advies van het RIVM op te volgen en stel gerust vragen aan het bestuur mits 

iets onduidelijk is.  

 

• Houdt anderhalve meter afstand bij niet-huisgenoten. Hierin volgen wij het advies van het 

RIVM en verzoeken wij jullie dit ook te doen.  

 

• In de horecagedeeltes ten alle tijden zitten. Volgens de algemene horeca-richtlijnen mag 

niemand staan in de horecagedeeltes. Voor Zwart-Wit is dit de kantine (binnen) en het terras 

van de kantine (buiten). Hier dient iedereen dus zittend plaats te nemen. 

 

 

• Kleedkamergebruik & Douchen: Wij adviseren in groepen om te kleden en te douchen, zodat 

de afstand bij senioren gehandhaafd kan worden in kleedkamers. Wedstrijdbesprekingen het 

liefst buiten de kleedkamer, zodat hier ook de afstand gewaarborgd kan blijven.  

 

• Wij hebben bron- en contactformulieren op diverse punten van de kantine neergelegd. Ons 

verzoek is om deze in te vullen bij betreden van onze kantine.  

 

 

• Op ons complex blijft iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar. Om het veld heen en 

staantribune zijn hele duidelijke strepen geplaatst. Alleen daar kan je staan. De zittribune is 

ook volgens de richtlijnen ingericht. De 1,5 meter om het veld heen geldt voor iedereen. 

 

Meerijden bij uitwedstrijden; indien er meerdere ( volwassen ) personen met elkaar meerijden, is het 

advies om gebruik te maken van een mondkapje. Deze zijn voor €1 verkrijgbaar aan de bar. 

Bij voorkeur wordt alle kleding bij junioren ( wedstrijd shirts ) van een team door 1 ouder gewassen. 

Het is wel mogelijk om de broekjes mee naar huis te laten nemen door elke individuele speler, de 

shirts dienen gezamenlijk gewassen te worden. Als elke speler zijn/haar broekje mee heeft, is 

gedeeltelijk aangekleed naar de club komen wat eenvoudiger. 

  



SAMENVATTEND 

• Gezond verstand gebruiken en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid staan 
voorop; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht; 
• Houd (vanaf 18 jaar) overal 1.5 meter afstand van elkaar; 
• Informeer kinderen over de algemene veiligheids- en hygiënevoorschriften; 
• De aanwijzingen van de stewards en overige toezichthouders opvolgen; 
• De gemarkeerde stoelen op de tribune zijn niet toegankelijk; 
• Houd u aan de aangegeven looprichting in de kantine en de rest van het sportpark; 
• Zitten is verplicht in zowel kantine als het buitenterras; 
• Betalen doen we bij voorkeur (uitsluitend) contactloos met pin; 
• Bij overtreding van deze spelregels, kan de toegang ontzegd worden. 

 

 


