
 

ALGEMENE REGELS OP 

SPORTPARK ZUID  

 
Veiligheid en hygiëne 
 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

 Blijf thuis bij de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft 

 Blijf nog 10 dagen thuis nadat iemand in jouw huishouden of nabije omgeving positief getest is 
op het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

 Ben je 18 jaar of ouder? Houd dan 1,5 meter afstand van andere personen buiten jouw 
huishouden wanneer je niet op het veld staat en bezig bent met de training of wedstrijd 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 Vermijd het aanraken van je gezicht, geef geen box en schud geen handen 

 Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Moet je onverhoopt toch naar het toilet 
op het sportpark? Dan kun je gebruik maken van de toiletvoorziening in het clubhuis 

 Was je handen met water, zeep en waar mogelijk desinfectiemiddel voor en na bezoek aan het 
sportpark 

 De kantine is geopend, houd je ook daar aan alle coronaregels, looprichtingen en aanwijzingen 
van de organisatie (trainers, coördinatoren, bestuursleden, kantinemedewerkers of andere 
vrijwilligers) 

 
Spelregels kantine en terras 
 

 Voor de verschillende horecaruimtes gelden beperkingen ten aanzien van het aantal personen 
dat aanwezig mag zijn. Het kan dus voorkomen dat u (tijdelijk) de ruimte niet kunt betreden 

 Toegang tot kantine en terras is alleen mogelijk via de hoofdingang 

 Bestellen aan de bar is niet mogelijk 

 Consumpties kunnen besteld worden bij aanwezig kantinepersoneel 

 Zelf afhalen is niet toegestaan 

 Blijf op je plek zitten tijdens verblijf in kantine of op terras, staan is niet toegestaan 

 Stoelen, krukken en tafels mogen niet worden verplaatst 

 Er zijn looprichtingen en looplijnen weergegeven op de vloer. Volg deze. We creëren hiermee 1 
richtingsverkeer. Slechts bij terrasbezoek is er sprake van tegemoetkomend verkeer; houdt 
hierbij voldoende afstand!  

 Houd je aan alle coronaregels, looprichtingen en aanwijzingen van de organisatie (corona 
coördinatoren, bestuursleden, kantinemedewerkers of andere vrijwilligers) 

 Als je in de kantine gaat zitten, moet De Treffers verplicht vragen om je te registreren ten 
behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting 

 Bij thuiswedstrijden van De Treffers 1 is ons clubhuis beperkt toegankelijk voor bestuur, 
leden, officials, sponsoren en genodigden 

 
Belangrijke aandachtspunten 
 

 Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar Sportpark Zuid. Probeer om geen personen uit 
andere huishoudens mee te nemen als je met de auto komt 

 Volg de looproutes die op Sportpark Zuid zijn aangegeven 

 Als je in de kantine gaat zitten, moet De Treffers verplicht vragen om je te registreren ten 
behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting 

 De vereniging bewaart de geregistreerde gegevens gedurende 14 dagen en vernietigt ze 
daarna. Ook vindt er een gezondheidscheck plaats 

 

 

 

 



De kleedkamers 
 

 De kleedkamers zijn tot nader order gesloten voor àlle teams, met uitzondering van: 
De Treffers 1, De Treffers Onder 21 en De Treffers 19-1 èn hun tegenstanders 

 Zij worden verspreid over meerdere kleedkamers (maximaal 8 personen) zodat ze kunnen 
omkleden en douchen in kleine groepjes van max. 3-4 spelers op 1,5 meter afstand 

 De kleedkamers (en ook het clubhuis) zijn níet beschikbaar voor teambesprekingen. Deze 
kunnen buiten op het veld tijdens de training of voorafgaand van de wedstrijd gehouden worden 

 
Supporters / bezoekers wedstrijden op Sportpark Zuid 
 

 Wel toegang voor De Treffers ouders bij jeugdwedstrijden 

 Wel toegang voor bezoekende ouders bij jeugdwedstrijden 

 Houd de aantallen echter zo klein mogelijk 

 Houd je aan algemene regels (registratie, afstand, etc.) 

 Voor wedstrijden De Treffers 1: alleen toegang voor De Treffersleden, functionarissen en leden 
van  Business Club Zuid 

 M.u.v. wedstrijden van De Treffers 1 geldt een maximum van 250 personen 

 
Supporters / bezoekers toegangsregeling wedstrijden De Treffers 1 op Sportpark Zuid 
 

Specifiek voor De Treffers 1 zijn er in de Tweede Divisie aparte afspraken gemaakt: 

 Geen toegang voor supporters bezoekende team 

 Geen toegang voor neutrale toeschouwers 

 Wel toegang voor functionarissen van de bezoekende club in bezit van een geldige 
bestuurspas Tweede Divisie, met een maximum van 25 personen: 
- van wie er 3 welkom zijn in het clubhuis 
- na afloop van de wedstrijd dienen de overige 22 functionarissen het sportpark weer te 

verlaten 
- met een bestuurspas kunnen deze functionarissen géén andere wedstrijden bezoeken 

 Wel toegang voor De Treffersleden, functionarissen en leden van Business Club Zuid 

 Het kopen van online toegangskaarten voor de thuiswedstrijden is verplicht, alle bezoekers 
moeten zich vooraf aanmelden en registreren. Alleen dan hebben ze toegang tot de wedstrijd. 
Kijk voor meer informatie op de website. Let op: zonder online reservering geen toegang!!  

 Bestel tijdig de kaarten om teleurstelling te voorkomen 

 De kaartverkoop verloopt via onze website. Vrije verkoop aan de kassa is niet mogelijk. 

 
Trainers en teamleiders 
 

 Wijs waar nodig de spelers op de richtlijnen en protocollen op ons sportpark. 

 Check vóór een uitwedstrijd wat de regels/richtlijnen bij de ontvangende club zijn 

 Vertrek naar uitwedstrijden mag niet op de parkeerplaats van Sportpark Zuid. De trainer/ leider 
dient met het team een andere locatie te kiezen. 

 In de dug-out dienen alle meerderjarige spelers 1,5 meter afstand te houden. Mocht daar geen 
plaats meer zijn, zoek dan een andere plek om de wedstrijd te kijken.  

 Vervoer per auto/bus naar training of wedstrijd – dringend advies: draag een mondkapje.  
Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om een (niet-medisch) mondkapje te dragen als je in een 
auto/bus rijdt met mensen die niet tot jouw huishouden horen, zoals wanneer je naar een 
uitwedstrijd teamgenootjes meeneemt. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Wij volgen hierbij het advies 
van het RIVM. 

Tenslotte 

 Spreek elkaar aan op deze regels, het is ieders verantwoordelijkheid om samen de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zo jezelf en anderen hiertegen te 
beschermen 

 Bestuur, commissieleden, trainers, leiders en andere vrijwilligers hebben een 
voorbeeldfunctie en moeten dit beleid actief uitdragen 

Afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus kunnen deze maatregelen worden aangepast. 
Wij volgen hierin de richtlijnen van het kabinet, RIVM, NOC-NSF, de KNVB, de Veiligheidsregio en 
Gemeente Berg en Dal. 


