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CORONA-COÖRDINATOREN 
- Robert Roosjen en Bianca van der Veen 

 

ALGEMEEN 
- Klachten? blijf thuis en laat u testen; 
- ouder dan 18 jaar: houdt 1½ meter afstand van anderen; 

- was regelmatig je handen; 
- vermijd drukke plekken; 

- volg de aanwijzingen van de organisatie; 

- betreden van de accommodatie van LKC Sonnenborgh is op eigen 
risico en verantwoording; 

- schreeuwen en zingen is niet toegestaan op het gehele terrein; 
- gebruik je gezond verstand; 

 

INRICHTING VELD 
- rond het veld staan banken en stoelen: 

o op de banken zijn de zitplaatsen gemarkeerd; 
o de stoelen staan op 1½ stoelen meter van elkaar en mogen 

niet worden verplaatst; 
- Op de tribune: 

o op de banken zijn de zitplaatsen gemarkeerd; 
o Er is ruimte voor 65 tot 130 personen 

 De mogelijkheid is om alleen te zitten binnen de 
gemarkeerde vakken; 

 De mogelijkheid is om gezamenlijk te zitten binnen de 
gemarkeerde vakken (voorwaarde is dat jullie uit één 

huishouden komen); 
 

INGANG 
- iedere bezoeker, vrijwilliger, sporter en pers wordt geregistreerd bij 

de ingang en verklaart hiermee de regels in dit protocol en de 
richtlijnen van het RIVM op te volgen; 

- Er geldt een maximum van 500 bezoekers. Als deze wordt bereikt 
worden er geen mensen meer toegelaten op de accommodatie van 

LKC Sonnenborgh; 
- De toegang vindt plaats aan de zijde van de Weberstraat, genaamd 

de hoofdingang. 
- bij de ingang is desinfecterend zeep aanwezig; 
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KANTINE - VERKOOP BROODJES, SOEP EN KOFFIE 
- verkoop van soep en broodjes vindt plaats vanuit de kantine 

o Hierbij dient de aangegeven looproute gevolgd te worden 

- Er is maximaal ruimte voor 20 personen om te zitten; 
o Houdt hierbij de 1,5 meter in acht; 

- Bij voorkeur worden de gekochte consumpties genuttigd buiten de 
kantine. 

 

UITGIFTE LUIK - VERKOOP ETEN EN DRINKEN  
- verkoop vindt plaats vanuit het uitgifte luik 

o Hierbij dient de aangegeven looproute gevolgd te worden 
- de verkopers staan achter een spatscherm. 

 

INRICHTING TERRAS 
- tafels en stoelen zijn zodanig geplaatst dat de 1½-meter is geborgd; 

- stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst; 
- ieder ruimt zelf zijn rommel op (in de nabijheid van het terras zijn 

containers geplaatst) 
 

TOILETVOORZIENINGEN 
- Bij de ingang van de kantine zijn de toiletvoorzieningen aanwezig; 
- zowel in de heren-wc als in de dames-wc mogen maximaal 2 

personen aanwezig zijn; 

- zijn de twee wc’s bezet dan buiten wachten; 
- bij het buiten terras is een urinoir aanwezig; 

- na het toiletbezoek wast iedereen zijn handen; 
- de looprichtingen zijn aangegeven. 

 

KLEEDKAMERS (KAATSERS) 
- Op het veld is een afgeschermde hoek gecreeerd voor de kaatsers om 

zich om te kleden; 
- De kleedruimtes zijn alleen bedoeld om te gebruiken voor het 

douchen. 
o als een partuur heeft verloren wordt geacht dat zij binnen 45 

minuten na de wedstrijd hebben gedoucht; 
o de maximum bezetting van de kleedkamers is 4 personen; 

o de douches worden met verstand gebruikt (maximaal 2 
personen gelijktijdig); 

- de toiletten in de kleedkamers mogen uitsluitend worden gebruikt 
door de sporter. 
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SITUATIE 
 

 


