
   

 
COVID 19 – Richtlijnen voor de BEZOEKENDE PLOEG  

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Hou je steeds aan de basisregels: 

� Blijf zeker thuis als je ziek bent! 

� Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep of ontsmet ze met handgel 

� Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje. 

� Vermijd handen geven. Begroet elkaar met een ‘afstandelijke’ groet. 

� Raak je gezicht of buitenkant van je masker zo weinig mogelijk aan met je handen 

� Hou steeds de nodige afstand 

• Bij aankomst op de club wordt bij iedereen de temperatuur gemeten. Wie meer dan 37,5° 

heeft, mag de accommodatie niet betreden. 

• Gevallen van besmetting dienen in de week volgend op de wedstrijd aan VV Volkegem 

gemeld te worden.  

• Het dragen van een mondmasker is verplicht op de volledige domein. 

RICHTLIJNEN VOOR SPELERS en BEGELEIDERS 

• Laat de spelers voor de wedstrijd zoveel mogelijk toekomen in wedstrijdkledij zodat het 

gebruik van de kleedkamer beperkt kan worden.  

• Volg de aangeduide circulatie en hou steeds voldoende afstand. 

• Handen worden ontsmet bij het betreden en het verlaten van de accommodatie. Handgel 

staat bij de inkom aan de kantine en de kleedkamer. 

• Een mondmasker dragen is verplicht vanaf 12 jaar.  

� Draag het zodra u uit de wagen stapt en als u zich rond het terrein begeeft.  

� Draag het ook IN de kleedkamer en IN de dug out. 

• Voor verplaatsingen van spelers van de kleedkamer naar het terrein en omgekeerd is geen 

masker verplicht. Er wordt wel 1,5m afstand gehouden. 

• Elke ploeg vormt 1 bubbel en krijgt een kleedkamer toegewezen voor de schoenenwissel 

en/of aantrekken van wedstrijdkledij.  

� Mondkapje is verplicht in de kleedkamer vanaf U13. 

� Zorg dat de spelers reeds zoveel mogelijk in wedstrijduitrusting aankomen.  

� Neem in de kleedkamer steeds je zelfde zitplaats in. 

� Probeer de kleedkamer zo weinig mogelijk te gebruiken.  

• Blijf tijdens de rust zo veel mogelijk buiten. Gebruik de kleedkamer enkel indien nodig (bv. bij 

slecht weer). Elkeen bezet terug zijn dezelfde zitplaats. 

• Na wedstrijden wordt er NIET gedoucht. 

• Op het terrein gaan de spelers NIET zitten of liggen. 

• Spuwen op het terrein, in de handen, in de handschoenen (keeper) is verboden. 

• High five, hand schudden of elleboogje is verboden, evenals een knuffel of varianten hierop. 

• VV Volkegem voert een strikt beleid om wegwerpplastic te bannen. Petflessen en plastic 

wegwerpbekers zijn op onze sites verboden. Flessen water worden niet meer bedeeld door 

de club. De spelers en begeleiders brengen hun eigen drinkfles mee. Die kan gevuld worden 

aan de waterpunten in de kleedkamers. 

• Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer. 

• High five of elleboogje met de toeschouwers is niet toegelaten voor de spelers en staf. 

• Na de wedstrijden wordt geen voeding in de vorm van belegde boterhammen, pistolets, 

taart of varianten bedeeld aan de spelers. 
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RICHTLIJNEN VOOR TOESCHOUWERS 

• Er wordt slechts 1 ouder per speler toegelaten.  

• Volg bij aankomst de aangeduide circulatie. 

• Hou u aan de afspraken die gelden op de club. 

• Draag steeds een mondmasker zodra u uit de wagen stapt. Dat is verplicht als u zich rond het 

terrein of in de kantine beweegt. Draag het correct 

• Blijf bij de toeschouwers van uw club. 

• Ontsmet de handen bij het betreden van de accommodatie. Handgel staat bij de inkom aan 

de kantine. Handen kunnen gewassen worden met water en zeep in de sanitaire ruimte. 

 

KANTINE 

• De kantine is toegankelijk. De regels van de horeca zijn van toepassing. 

• Enkel als u een zitplaats in het horecagedeelte inneemt, is een masker niet verplicht. Wel 

zodra u zich naar de kantine verlaat. 

• In het horecagedeelte is registratie verplicht. Daarvoor gebruiken we een digitaal systeem. 

Op de tafels liggen de richtlijnen met QR-code.  

• U mag zelf geen drank afhalen aan de toog. De bestelling wordt opgenomen door een 

medewerker, die u ook zal bedienen.  

• Dranken mogen enkel zittend genuttigd worden.  

 

 


