
 

 

Corona maatregelen bij Wedstrijden: 

o Kom in wedstrijdtenue naar VVG’25. 

o Iedereen wast zijn/haar eigen wedstrijdtenue. 

o Bij thuiswedstrijden mag je bij VVG’25 douchen, bij uitwedstrijden volg je de 

aanwijzingen van de ontvangende club op. 

o Tegenstanders krijgen ook de gelegenheid te douchen op onze locatie. Voor 

tegenstanders geldt ook het maximaal aantal personen gelijktijdig in de kleedkamer.  

o Per team wordt 1 kleedkamer toegewezen, maak in groepjes gebruik van de 

kleedkamer voor snel omkleden/douchen. Blijf niet langer dan noodzakelijk in de 

kleedkamer. Op de deur staat het maximaal aantal vermeld dat gelijktijdig in de 

kleedkamer aanwezig mag zijn.  

o Blijf met elkaar aandacht houden voor de 1,5 meter afstandsregel die buiten het veld/ 

in de kleedkamers/kantine geldt, respecteer het als je hier op aangesproken wordt. Zij 

doen het voor jouw gezondheid.  

o Voorbespreking bij voorkeur op het veld, anders in het expressielokaal. NIET in de 

kleedkamer! 

o Schud geen handen met tegenstander en Arbitrage. 

o Houd bij de voorbespreking met de arbitrage 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Rust wordt op het veld gehouden. Ook met regen.  

o In de auto met drie of meer personen uit verschillende huishoudens, dan een 

mondkapje dragen. 

o Iedereen draagt zelf zorg voor een mondkapje. 

o Publiek is welkom bij wedstrijden, mits zij zich aan de 1,5 meter afstand houden.  

o Voor de wedstrijden van het eerste elftal is een maximum van 300 kaarten online te 

koop, na registratie en beantwoording van gezondheidsvragen. 

o Voor andere bezoekmomenten kunt u uw aanwezigheid registreren via de QR code die 

overal hangt.  

o De kantine is tijdens de wedstrijddagen gesloten voor publiek. Verkooppunten zijn 

beneden bij de tent en het koffiehokje. 

o In de tent kan alleen na registratie met de QR code gebruik worden gemaakt van de 

beschikbare stoelen. Stoelen blijven op de plek staan.  

o Mocht blijken dat er sprake is van een besmetting dan worden uw gegevens voor u 

doorgegeven aan de GGD. 

 


