
   Corona protocol SC Twijzel 
 
 
Op het gehele sportpark alsook in de kantine geldt de 1,5 meter regel. Langs de lijn is dit 
zichtbaar gemaakt doormiddel van voetstappen. 
We gaan er vanuit dat u geen corona gerelateerde klachten hebt als u een bezoek brengt op 
sportpark “de moune”. 
In de kantine en op het terras zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Ga niet met 
het meubilair schuiven, alles is zo neergezet om de 1,5 meter te borgen. Tevens is het in de 
kantine verplicht om te gaan zitten. 
De kantine is voorzien van een looproute, ga via de hoofdingang naar binnen en via de 
terrasdeuren weer naar buiten. Hetzelfde geld voor toiletbezoek. 
 
•Jeugdteam t/m JO14: 
We verzoeken deze teams om gekleed in het tenue naar het sportpark te komen. Er wordt 
niet omgekleed of gedoucht, er is eventueel wel een kleedkamer beschikbaar voor een 
(korte) teambespreking. 
 
•Jeugdteams JO17:  
Voor deze teams is er één kleedbox per team beschikbaar voor omkleden en douchen. 
 
•Senioren (18+): 
Voor de senioren zijn twee kleedboxen per team beschikbaar. Voor deze teams geldt ook in 
de boxen de 1,5 meter afstand. Hierdoor is het aantal plaatsen in de kleedboxen beperkt. 
Tevens zullen er slechts 2 personen tegelijkertijd kunnen douchen. We gaan er vanuit dat de 
leiding van het betreffende team hier invulling aan geeft, evenals de verdeling van een team 
over 2 kleedboxen.  
Spelers dienen hun eigen bidon mee te nemen. 
In de dug-out geldt ook de 1,5 meter regel, hier zullen dan ook de zitplaatsen uitgebreid 
worden middels stoelen naast de dug-out.  
 
Uitwedstrijden: 
Onderstaande advies wordt afgegeven door de rijksoverheid;  

Ik rijd met de auto. Kan ik mensen meenemen die niet tot mijn huishouden of gezin 
horen? 

Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een 
mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook 
als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.                                                                             
Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen 
mondkapje te dragen. 

Wij adviseren daarom bij het gezamenlijk reizen bovenstaande te overleggen met de 
chauffeur / medepassagiers. Uiteraard staat het een ieder vrij om indien gewenst alleen met 
eigen gezin te reizen. 

Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de corona coördinator; Adriaan Dillema. 

Ondanks alle bovenstaande beperkingen hopen we er toch een plezier en sportief seizoen 
van te kunnen maken. 
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