
 

 

 

Update corona 

Tribune aan één kant gesloten  

Supporters die graag de thuiswedstrijden van Urk 1 vanaf de tribune bekijken, kunnen alleen nog vanaf 

de toegang aan de kant van de Vormtweg hun zitplaatsen bereiken. Vanaf de hoofdingang van veld 1, 

dien je rechtsaf te slaan zodat je lopend langs het dijkje, achter het doel langs, bij de tribune aankomt. 

Na afloop van de wedstrijd kan de tribune wel aan twee kanten verlaten worden.  

 

 

Aantal tribuneplaatsen 

Op de tribune is nog plek voor 110 supporters en 50 leden van de BCU. Met stickers wordt 

aangegeven welke zitplaatsen wel en welke niet gebruikt mogen worden.  

 

Toiletten 

Naast de toiletten in de kantine zijn tijdens de wedstrijden van Urk1 ook de toiletten in het nieuwe 

kleedkamergebouw beschikbaar. Tijdens de rust zal het hek tegenover de hoofdingang open zijn zodat 

bezoekers deze toiletten gemakkelijk kunnen bereiken. 

 

 

Tribune is aan één zijde door 

middel van een hekje afgesloten tot 

aan het einde van de wedstrijd. 

Toiletten in het nieuwe 

kleedkamergebouw zijn vanaf de 

rust beschikbaar voor bezoekers 

van Urk1. 



 

 

 

 

Catering  

De kantine zal tijdens de komende thuiswedstrijd tegen Berkum in tegenstelling tot de laatste 

thuiswedstrijd wel openblijven. Omdat de ruimte in de kantine beperkt is, zijn er meerdere 

verkooppunten gecreëerd: 

• caravan in de hoek aan de kant van de Vormtweg 

• de (reeds bestaande) blokhut in de andere hoek 

• visbakwagen in de buurt van jeugdunits  

In de kantine wordt géén koffie meer verkocht tijdens wedstrijden van Urk 1. Dit gebeurt dus alleen 

nog vanuit de bovengenoemde verkooppunten. 

 

 

 

Uitbreiding kantinecapaciteit 

Er wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt om de capaciteit van de kantine fors te 

vergroten met zo’n 180m² door middel van tenten. We proberen dit voor de thuiswedstrijd tegen SDC 

Putten op 3 oktober gerealiseerd te hebben. De huidige tent is deze week verwijderd om ruimte te 

maken voor het grondwerk. 

 

 

 

 

 

Om de beperkte ruimte in de 

kantine te ontzien, vragen we jullie 

om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van de overige 

verkooppunten. 



 

 

 

Verlaten van het sportpark  

Wij vragen supporters om zo veel mogelijk het sportpark verspreid te verlaten. Om dat te 

vergemakkelijken zullen naast de hoofdingang ook het hek aan de kant van de Vormtweg en het hek 

tegenover de hoofdingang geopend zijn.  

 

 

Registratie 

Bezoekers van de wedstrijd van Urk 1 moeten zich registreren. Dit gebeurt bij aankomst bij de 

hoofdingang van Sportpark De Vormt door het invullen van een formulier. Om de zaak vlotter te laten 

verlopen, adviseren wij bezoekers het formulier van tevoren te downloaden van de Sv Urk site en 

ingevuld mee te nemen naar de wedstrijd.  

 

SVU neemt deze maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op deze manier wil de club drukke 

punten op het sportpark voorkomen en zó inrichten, dat bezoekers in staat zijn de 1.5-meter-regel te 

hanteren. 

 

 

Verlaat het sportpark waar de 

drukte het minst is. Er zijn 3 

poorten geopend aan het einde van 

de wedstrijd. En eventjes wachten 

kan ook geen kwaad. 

De allerbelangrijkste regel, hoe 

moeilijk deze ook soms is, hou 1,5 

meter afstand. 


