
 

 

Aangepast protocol DAW Schaijk (per 1-oktober 2020) 

Op dinsdag 28 september heeft de overheid de regels om het coronavirus te stoppen aangescherpt.  

Hieronder staat welke gevolgen dit heeft voor het voetbal en korfbal op ons sportpark 

 Publiek/toeschouwers zijn niet welkom 

Publiek/toeschouwers worden geweerd van het sportpark conform landelijke maatregelen. 

Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de 

wedstrijden/trainingen. Hieronder wordt verstaan: 

o Deelnemende spelers en geblesseerde (en evt. geschorste) spelers 

o Leider(s) en assistent-scheidsrechter van het team 

o Bij jeugdwedstrijden de ouders die moeten rijden volgens de rijlijst. 

o Bestuursleden/officials  

 

 Na afloop van de wedstrijd kan er gedoucht worden onder de voorwaarden die al eerder 

aangekondigd zijn. Hierbij nogmaals de voorwaarden: 

 

Regels zaterdag (jeugd) Kleedlokalen en douchen:  

 Per team is 1 kleedlokaal beschikbaar  

 Douchen kan direct na de wedstrijd (als kinderen zelfstandig kunnen douchen en 

omkleden). Let op: Na de training is douchen niet mogelijk.  

 Geen ouders/verzorgers in de kleedlokalen  

 Scheidsrechterslokaal 1 en 2: Max. 1 persoon; Scheidsrechterslokaal 3: Max. 3 personen 

 

Regels zondag (jeugd) Kleedlokalen en douchen:  

 Per team is 1 kleedlokaal beschikbaar  

 Te allen tijde maximaal 8 personen per kleedlokaal (8 personen betreden en verlaten het 

kleedlokaal tegelijkertijd)  

 Douchen kan direct na de wedstrijd, met maximaal 2 personen tegelijk (indien nodig in 

twee shifts per team) Let op: Na de training is douchen niet mogelijk.  

 Scheidsrechterslokaal 1 en 2: Max. 1 persoon; Scheidsrechterslokaal 3: Max. 3 personen 

 

 Direct na het douchen, uiterlijk een half uur na de wedstrijd, dient het team het sportpark 

weer verlaten te hebben. 

 

 Ook tijdens doordeweekse trainingen is het sportpark alleen toegankelijk voor trainende 

leden. Ouders moeten hun kinderen bij de poort afzetten en na afloop hier ook weer 

ophalen. Douchen doordeweeks blijft helaas niet mogelijk. 

 

 We verwachten van ouders dat ze na het afzetten van hun kinderen niet buiten het 

sportpark blijven wachten, maar vertrekken totdat het kind is uitgesport en na afloop weer 

terugkomen. 

 

 De kantine is de gehele periode van deze maatregelen gesloten. 

We zijn blij dat sporten gelukkig nog steeds mogelijk is. Samen zijn we er verantwoordelijk voor om 

dit zo lang mogelijk te kunnen blijven doen. Dank voor de medewerking! 

Bestuur DAW Schaijk 


