
 
 

Corona-afspraken bezoekende clubs SC Excelsior  

Ook SC Excelsior heeft maatregelen moeten treffen om aan de regels te kunnen voldoen. Naast de 

anderhalve meter afstandseis is het meest belangrijk dat er zich op elk moment slechts 250 

toeschouwers (ouders, verzorgers, familie etc.) op het complex mogen bevinden. Voor alle 

duidelijkheid, dit is exclusief de teams en staf.  

Het betekent dat SC Excelsior het volgende van de bezoekende clubs verwacht.   

- Buiten de wedstrijden geldt overal de 1,5 meter afstandseis.  

- Er mag per speler maximaal een toeschouwer (ouder/begeleider) het complex betreden;  

- Voor alle teams tot en met de leeftijdsklasse Onder 14 geldt dat er geen kleedkamers 

beschikbaar zijn. Zij dienen in wedstrijdtenue naar Woudestein te komen.  

Er worden geen penalty’s na afloop van de wedstrijden genomen. 

- Voor de teams van de leeftijdsklassen Onder 15 en hoger is een kleedkamer beschikbaar, 

maar er wordt verzocht hier zo kort mogelijk te verblijven. Douchen wordt ontraden.  

- Alle spelers komen maximaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd het complex op, 

en gaan zo spoedig mogelijk na de wedstrijd weer weg. Tijdens de rust blijven de spelers op 

het veld. Dit om onnodige stromen van mensen te voorkomen en om snel ruimte te creëren 

voor andere teams;  

- Ieder neemt zijn eigen drinken in een herkenbare bidon mee; langs het veld staan enkele 

verkooppunten (betalen per pin) en de kantine kan ook (zo kort mogelijk) worden bezocht. Er 

is daar één looprichting.  

- Indien de regels niet worden nagevolgd kunnen we genoodzaakt zijn het terrein helemaal te 

sluiten, dus we hopen zeer op ieders medewerking. Spreek elkaar er svp ook op aan als de 

afspraken even vergeten worden! 

We betreuren het zeer dat we deze maatregelen moeten nemen, maar het is de enige manier 

om de komende maanden te kunnen voetballen. 

Met rood-zwarte groet,  

Het bestuur van Sportclub Excelsior 


