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VV SDV heeft voor de wedstrijddagen een protocol opgesteld met hierin de maatregelen die 

algemeen bekend zijn. Wij vragen dan ook deze maatregelen te hanteren gedurende de tijd 

dat u op ons complex bent. 

1a) Bij griepklachten thuis blijven, denk aan verkoudheidsklachten, neusverkouden, hoesten 

of verhoging. 

1b) De algemene maatregel van 1,5 meter is vanzelfsprekend van toepassing op het 

sportcomplex, de kantine en de kleedkamers. Wij vragen de teams hier zelf op te letten en 

hier verantwoordelijk mee om te gaan.  

1c) In de kantine staan een gelimiteerd aantal tafels en stoelen en deze mogen dan ook niet 

verplaatst worden. Wij vragen dan ook gebruik te maken van de zitplaatsen en niet te blijven  

staan in de kantine. Wanneer alle stoelen bezet zijn, is het niet toegestaan om in de kantine 

te blijven. Wanneer u iets wil bestellen aan de bar maak gebruik van de looplijnen.  

2a) Wij vragen alle teams, eigen en bezoekende, al omgekleed naar het complex te komen. 

Dit zorgt ervoor dat voorafgaand aan de wedstrijd de kleedkamers zo min mogelijk gebruikt 

worden. Mocht dit vanwege omstandigheden niet mogelijk zijn, gebruik het tijdschema als 

aangegeven in de twee onderstaande artikelen 2b en 2c.  

2b) Wij vragen alle teams de kleedkamer alleen te gebruiken voor het douchen en omkleden. 

Er zijn maximaal 6 man per keer toegestaan in de kleedkamer. Na afloop (snel) douchen met 

maximaal 2 personen onder de douche en 4 anderen in de kleedruimte. Douchen (en 

eventueel aankleden voor de wedstrijd) gaat dus per toerbeurt. 

2c) Om de maatregel in bovenstaande artikel 2b te handhaven, vragen wij de teams een 

rooster in te vullen. Hierop staan tijdsvakken waarin de spelers, zes tegelijk, in de kleedkamer 

aanwezig zijn. Graag aan deze indeling houden. 

3) Wij vragen de teams zo min mogelijk toeschouwers mee te nemen naar de wedstrijden. Als 

club zullen wij dit ook aan onze eigen leden meegeven wanneer zij een uitwedstrijd spelen.  

4) Aan de bar zijn voorafgaand aan de wedstrijd plastic bekers te verkrijgen om gebruik van 

dezelfde bidons te vermijden. 

 

Wij vertrouwen op medewerking van iedereen die zich bevindt op ons sportcomplex. 

Laten we er samen voor zorgen dat ditmaal het hele seizoen uitgespeeld wordt! 


