
 

 

 

 

Beste allemaal, 

Zoals jullie wellicht via de media hebben meegekregen, zijn de Corona regels in 
ieder geval voor de komende 3 weken verder aangescherpt. 

Maar voordat we verder gaan, eerste nog even de basisregels: 

• heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
• was vaak uw handen; 
• vermijd drukke plekken. 

De belangrijkste wijzigingen voor sportclubs zijn als volgt: 

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alleen personen toegestaan op de 
sportaccommodatie die een noodzakelijke rol hebben bij de organisatie van de 
wedstrijden/trainingen. Toeschouwers zijn hierbij niet toegestaan. 
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 
personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening 
geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd 
zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken 
naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als 
toeschouwers. 

Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de 
organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de 
gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, 
vrijwilligers en/of chauffeurs. 

 

 

 



 

 

 

 

Ik rijd mijn kind naar een training of een thuiswedstrijd, mag ik blijven kijken? 

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de 
wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote 
groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet 
toegestaan. Dit geldt ook voor ouders. 

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een 
speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de 
sportaccommodatie. 

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd, ben ik dan een 
toeschouwer? 

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde 
chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor 
toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.  

Kantine: 

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u zijn alle sportkantines, clubgebouwen en 
terrassen tijdelijk gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorgaande is een grote ingreep op onze organisatie en om één en ander het 
hoofd te bieden worden de volgende maatregelen getroffen: 

Organisatie omtrent trainingen en wedstrijden: 

• De spelers van de teams JO6, -7, -8, -9 en -10 en alle divisieteams gaan 
gezamenlijk met hun trainer het sportpark op. Deze teams verzamelen 
zich op de aangegeven verzamelpunten op het parkeerterrein; 

• De spelers van de teams van JO11 t/m JO19 mogen zelf het sportpark op; 
• Ouders rijden bij het afzetten van de spelers de verzamelplaats op en 

zetten de spelers af bij het nummer dat door de trainer/leider is 
aangegeven; 

• De ingang van de verzamelplaatsen is de eerste ingang vanaf Urk 
komend; 

• De spelers komen samen met zijn/haar team na trainen/wedstrijd terug 
op hetzelfde verzamelpunt; 

• Het is niet toegestaan om uw auto te parkeren bij de verzamelpunten. Er 
is voldoende ruimte beschikbaar in de vakken ernaast; 

• De ingang bij de vereniging gebouwen is de ingang van het gebied om te 
parkeren.  

 

Koffie, thee en limonade: 

Voor de vertrekkende teams zal er bij de kantine de mogelijkheid zijn om koffie 
e.d. te kopen. Insteek is bestellen, betalen en weglopen. 

Voor de spelers en teambegeleiders van de bezoekende teams zal tevens de 
koffie corner geopend zijn. Ook hier geld bestellen, betalen en weglopen.   

 

 

 



 

 

 

 

Urk 1: 

De hekken rondom het veld worden afgesloten en alleen degene die een rol 
hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is 
dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, 
vrijwilligers en/of chauffeurs. Stewards zullen hierop toezien. 

Helaas kunnen we “de pupil van de week” en de line up voor de wedstrijd niet 
laten doorgaan. 

De wedstrijd tegen is gelukkig toch te volgen via een livestream welke 
beschikbaar komt op de website Sv Urk. 

Ten slotte: 

We vragen u allemaal om uw verantwoordelijkheid te nemen en niet het 
sportpark als toeschouwer te betreden. Het is voor onze vrijwilligers zeer 
vervelend om op te moeten treden en personen op te regels te moeten 
aanspreken. Laten we dit te allen tijde voorkomen.  

Met vriendelijke groet, namens de Covid-19 werkgroep, 

 

Theo Wemmers 

 

 

 

 


