
 

PROTOCOL SPORTPARK ZUID BIJ 

WEDSTRIJDEN DE TREFFERS 1  

 
De algemene regels voor Sportpark Zuid blijven van toepassing. Onderstaande regels zijn 
aanvullend en van toepassing bij thuiswedstrijden competitie en beker van De Treffers 1 op 
zaterdagen.  
 
 
Zone indeling Sportpark Zuid 
 

 Bij thuiswedstrijden van De Treffers 1 op de zaterdagen is Sportpark Zuid vanaf 16.00 uur 
verdeeld is 2 zones: Zuid 1 en Zuid 2. Zones Zuid 1 en Zuid 2 wordt op thuiswedstrijd De 
Treffers 1 afgeschermd door hekwerk 

 Zone Zuid 1 bestaat uit hoofdveld, veld 3, kantine en terras. Zone Zuid 2 betreft overige velden 
en loods Sportpark. Ingang naar de Zuid 2 staat aangegeven via bewijzering en is gelegen bij 
loods 

 Het is niet toegestaan vanaf 16.00u om “binnendoor” de verplaatsen vanuit Zuid 2 naar Zuid 1 

 Toegang vanuit zone Zuid 2 naar zone Zuid 1 is alleen mogelijk via uitgang Zuid 2 en 
parkeerterrein. Na 16.00 uur is toegang tot Zuid 1 alleen mogelijk met geldig online ticket 

 Toegang Zuid 1 is op wedstrijddag De Treffers 1 vanaf 16.00 uur alleen voor toeschouwers 
wedstrijd en selecties De Treffers 1 en tegenstander. 

 Op wedstrijddag De Treffers 1 dient zone Zuid 1 vanaf 16.00 uur vrij te zijn van bezoekers i.v.m. 
registratie van bezoekers van de thuiswedstrijd van De Treffers 1. Aanwezige bezoekers 
kantine worden vriendelijk verzocht de kantine te verlaten 

 Zie voor zone indeling Zuid 1 en Zuid 2 de situatieschets 

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

 
Belangrijke aandachtspunten 
 

 Kom zoveel mogelijk met fiets naar Sportpark Zuid.  

 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 wedstrijd De Treffers 1 op Sportpark Zuid 
 

 Wel toegang voor De Treffersleden en leden Businessclub Zuid. Online aanmelden is verplicht 

 Wel toegang voor KNVB officials, scouts, pers, fotografen, etc. Online aanmelden is verplicht 

 Online aanmelden - kopen van toegangstickets is verplicht 
Iedere bezoeker, ook jeugdleden onder de 18 jaar moet zich vooraf aanmelden en registreren 
d.m.v. het online kopen van een toegangsticket voor een thuiswedstrijd.  
Let op: zonder online reservering geen toegang!! Kijk voor meer informatie op de website.  

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

 

 

 



 Gezondheidscheck 
Bij evenementen met meer dan 250 bezoekers, is het verplicht een gezondheidscheck uit te 
voeren. Als u een toegangsticket koopt dan geeft u ook direct online antwoord op vragen over 
uw gezondheid. Als u een of meerdere vragen over gezondheidsklachten negatief beantwoordt 
dan kunt u de wedstrijd helaas niet bezoeken. Geeft u aan dat u geen gezondheidsklachten 
heeft, dan kunt u de tickets afrekenen. 

 Geen toegang voor supporters bezoekende teams 

 Geen toegang voor neutrale toeschouwers 

 Theo Eikholt hoofdtribune 
Op de zittribune - de Theo Eikholt Tribune – is een speciale regeling van kracht m.b.t. 
toewijzing zitplaatsen. De capaciteit is aanzienlijk minder dan normaal. De zittribuneplaatsen 
zijn voorbehouden aan mensen die tribunejaarkaarthouder zijn of sponsor.  

 Staantribune – staanplaatsen rondom hoofdveld 
Voor de staantribune en de staanplaatsen rondom het gehele veld moet gebruik gemaakt 
worden van gemarkeerde plekken. Houd onderling voldoende afstand. Houd de looppaden vrij 
en wees alert bij het passeren van elkaar. Volg de aangeven de looprichtingen. 

 Einde wedstrijd 
Na afloop van de wedstrijd worden bezoekers  vanaf de tribunes begeleid. Blijf na afloop van de 
wedstrijd dus even zitten en volg de aanwijzingen van stewards en toezichthouders. Dit om 
gefaseerd het hoofdveld te verlaten. 

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

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

 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 

 
Scouts en analisten  
 

 De Treffers hanteert een aangepast protocol bij thuiswedstrijden van het eerste elftal in verband 
met corona. Toegang alleen op vertoon van een officiële aanstellingsbrief als scout en/of 
analist. Online aanmelden is verplicht 

 Scouts en analisten hebben wel toegang tot het sportpark, maar GEEN toegang tot de 
bestuurskamer / businessruimte 

 
Pers 
 

 De Treffers hanteert een aangepast persprotocol bij thuiswedstrijden van het eerste elftal in 
verband met corona. Toegang alleen op vertoon van een officiële perskaart. Online 
aanmelden is verplicht 

 De perskamer is nu tijdelijk gesitueerd in vergaderruimte Zuid, rechts nabij de hoofdingang. De 
tijdelijke perskamer is gesloten tijdens de voorbereiding gesloten 

 Pers heeft wel toegang tot het sportpark, maar GEEN toegang tot de bestuurskamer / 
businessruimte 

 
Camerapositie 
 

 De camerapositie op de hoofdtribune biedt plaats aan 2 camera’s. Deze posities zijn 
gereserveerd voor De Treffers en FOX Sports 

 
Fotografen 
 

 Persfotografen hebben alleen op vertoon van een officiële perskaart toegang tot de wedstrijd. 
Online aanmelden is verplicht 

 Fotografen moeten een hesje dragen (zelf meenemen) waarmee het veld kan worden betreden. 
Zij dienen zich tijdens de wedstrijd op te stellen achter 1 van beide doelen en uiteraard op 
voldoende afstand van de achterlijn. Het is volgens KNVB-regels niet toegestaan om aan de 
lange zijde te zitten. 

 Fotografen hebben wel toegang tot de wedstrijd, maar GEEN toegang tot de bestuurskamer / 
businessruimte 



 
Tenslotte 

 Daar waar het protocol niet in voorziet beslist de corona-projectleider. De corona-projectleider is 
gemandateerd door het bestuur.  

 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. 

 

Zie volgende pagina indeling zone Zuid 1 en Zuid 2 Sportpark Zuid  



Zone indeling Sportpark Zuid
Geldig bij thuiswedstrijden zaterdagen De Treffer 1
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