Beste bezoekende vereniging, beste bezoeker,
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan en de gepubliceerde KNVB-protocollen, heeft het
bestuur van S.V. Houten op basis daarvan onderstaande regels opgesteld.
We dienen te improviseren en dat gaat gepaard met aanpassingen om binnen alle
richtlijnen en protocollen veilig te kunnen voetballen. Wij willen onze bezoekers dan ook
vooraf zo veel mogelijk informeren van wat er verwacht kan worden bij aankomst op ons
sportpark:
Algemeen
• Voor 18 jaar en ouder: houdt minimaal 1,5 meter afstand als je niet uit 1
huishouden komt;
• Bij verkoudheid en ziek zijn, blijf thuis;
• Was je handen regelmatig.
Toeschouwers en sportpark
• Ons advies is: kom met zo min mogelijk personen (staf en chauffeurs) naar
sportpark Oud Wulven.
• Specifiek voor toeschouwers voor de wedstrijd van Heren 1 zaterdag elftal: S.V.
Houten kan tijdelijk GEEN toeschouwers van bezoekende verenigingen ontvangen.
• Per veld (behalve veld 6) zijn er maximaal 250 toeschouwers toegestaan, mits er 1,5
meter afstand wordt bewaard indien je 18 jaar en ouder bent en niet tot 1
huishouden behoort.
o Verdeel je met de andere bezoekers langs het hele veld waardoor 1,5 meter
afstand veel gemakkelijker wordt. Houd ook 1,5 meter afstand op de tribune.
o Niet zingen, aanmoedigen en/of schreeuwen (praten met stemverheffing).
o Trek als het slechter weer wordt een goede jas aan en neem een paraplu mee!
Er is geen ruimte om te schuilen.
Teams
• We verzoeken spelers van bezoekende teams omgekleed naar S.V. Houten te
komen. Er zijn vooraf geen kleedkamers beschikbaar;
• De trainer of team manager meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat. Het
wedstrijdsecretariaat is in de kantine;
• Wedstrijdbesprekingen dienen bij voorkeur bij de eigen club of op het veld of
ergens buiten op het sportpark te worden gehouden. Er mag geen
wedstrijdbespreking gehouden worden in de kleedruimte;
• Kleedkamergebruik, zie hieronder;
• Tassen en kleding dienen meegenomen te worden naar het veld;
• Er wordt geen thee of limonade uitgedeeld;
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• Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een
wedstrijd en met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen, zo snel
mogelijk de dug-out leegmaken en het veld verlaten.
• Pas wanneer een team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld (en
de bijbehorende dug-out) betreden.
• Houd 1,5 meter afstand in en om de dug-out;
• Op dit moment is de "shake-hands" vanwege het coronavirus niet mogelijk.
• Gebruik alleen eigen bidons of drinken.
• Tijdens de rust van de wedstrijd, blijven de spelers op het veld;
• Bezoekende teams dienen zelf voor EHBO-spullen te zorgen. De AED hangt in de
kantine.
Kleedkamers
Voor seniorenteams geldt in de kleedkamers de 1,5 meter regel. Per kleedkamer is
aangegeven hoeveel personen er maximaal in de kleedkamer mogen zijn. Voor jeugdteams
geldt de 1,5 meter regel onderling in de kleedkamers niet, wel voor trainers en coaches.
De volgende maatregelen zijn genomen om gebruik te kunnen maken van de kleedkamers:
• Tegenstanders van O8 t/m O12: Teams kunnen geen gebruik maken van de
kleedkamers;
• Tegenstanders van O13 t/m O19: Teams kunnen alleen na afloop gebruik maken
van de toegewezen kleedkamers;
• Tegenstanders van Heren 1 en 2 selectie en Vrouwen 1 en 2 selectie: krijgen
voorafgaand aan de wedstrijd kleedkamers toegewezen.
• Tegenstanders van overige seniorenteams: Teams kunnen alleen na afloop gebruik
maken van de toegewezen kleedkamers.
Kantine
De kantine valt onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland.
In de kantine gelden de volgende regels:
• Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel/vrijwilligers/Covid-19
stewards;
• Zowel binnen in de kantine als op het terras wordt er geplaceerd;
• Bezoekers zijn verplicht hun contactgegevens naar waarheid in te vullen;
• Er zijn vaste zitplaatsen. Tafels en stoelen dienen te blijven staan waar ze staan en
worden niet verplaatst. Is er geen zitplaats beschikbaar, dien je de kantine of het
terras te verlaten;
• Het gebruik van eigen alcoholische consumpties zijn zowel in de kantine,
kleedkamers als op het sportpark NIET toegestaan! Bij constatering word je
verzocht direct het sportpark te verlaten.
Op zaterdag is de kantine open van 9.00 – 13.00 uur, alleen voor bestellingen (in en uit
principe). Zitten in de kantine en op het terras is niet mogelijk. Vanaf 13.00 uur wordt er
geplaceerd voor zitplaatsen in de kantine en op het terras en geldt vol is vol.
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Op zondag is de kantine open van 10.00 – 12.30 uur, alleen voor bestellingen (in en uit
principe). Zitten in de kantine en op het terras is niet mogelijk. Vanaf 12.30 uur wordt er
geplaceerd voor zitplaatsen in de kantine en op het terras en geldt vol is vol.
Zoals eerder gecommuniceerd; Ons advies is om met zo min mogelijk personen (staf en
chauffeurs) naar sportpark Oud Wulven te komen.
Indien je toch aanwezig bent, trek als het slechter weer wordt een goede jas aan en
neem een paraplu mee! Er is geen ruimte om te schuilen.
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze via email gedeeld worden aan:
bestuur@svhouten.nl.
Hartelijk dank voor de medewerking. Ondanks alle maatregelen hopen wij toch dat u een
prettig verblijf zult hebben op het sportpark van S.V. Houten!
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