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Beste speler, beste ouder, beste trainer, beste bezoekers, beste supporters 

 

Hieronder vinden jullie een aantal regels die strikt dienen opgevolgd te worden.  Deze regels 

kunnen en zullen in de loop van de komende weken nog wijzigingen ondergaan, in functie van 

eventuele verstrengingen of versoepelingen die worden bepaald door de Nationale 

Veiligheidsraad, het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Rotselaar 

en/of Voetbal Vlaanderen. 

 

BASISREGELS VOOR SOCIAAL CONTACT 
  

➢ Was je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog.  

➢ Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: mensen ouder dan 65 jaar / mensen 

met diabetes of problemen met hart, longen of nieren / mensen die gevoelig zijn voor infecties.  

➢ Hou 1,5 meter afstand. Draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.  

➢ Spreek af met maximum 4 personen (+12 jaar) per gezin.  

➢ Spreek buiten af. Kan dat niet? Verlucht de ruimte dan goed.  

➢ Blijf thuis als je ziek bent.  

TOESCHOUWERS:  
 
In de cafetaria zijn dezelfde regels als in de horeca van toepassing: 

 

➢ Ontsmet uw handen bij het betreden van de accommodatie. 

➢ Het dragen van een mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing in de cafetaria, in de 

inkomhal en de toiletten. Kinderen jonger dan 12 zijn niet verplicht om een mondmasker 

te dragen 

➢ Dranken mogen enkel zittend genuttigd worden. Dit zo wel binnen in de cafetaria als op 

het terras. Het is verboden om te zitten of staan aan de toog. 

➢ Respecteer de aangeduide in- en uitgangen van de cafetaria  

➢ Bestellen en afrekenen gebeurt aan de toog op de daartoe voorziene plaatsen.  Hou 

minstens 1,5m afstand in de eventuele wachtrij.  Tip:  bestel zo veel mogelijk per tafel en 

niet elk apart! 

➢ Het aantal personen aan een tafel bedraagt maximaal 4 en bevat enkel personen uit je 

contactbubbel.  

➢ Noteer je gegevens bij het binnenkomen van de kantine. Elke persoon ouder dan 12 jaar 

is verplicht zijn/haar aanwezigheid te registreren op het daartoe voorziene formulier.  

Een persoon die weigert het formulier in te vullen zal de cafetaria moeten verlaten.  

➢ Respecteer de social-distancing, ook tijdens het supporteren  

➢ Voel je je niet lekker? Kom niet supporteren en blijf thuis 

➢ High five, hand schudden of elleboogje is verboden, evenals een knuffel of varianten 

hierop.  
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BIJ WEDSTRIJDEN:  
  

➢ Handen worden ontsmet bij het betreden de kleedkamers.   

➢ Het dragen van een mondmasker is verplicht (+12-jarigen), behalve verplaatsingen van 

spelers tussen kleedkamer en de terreinen, en omgekeerd.  

➢ 1 ploeg is 1 bubbel  

➢ Tracht het gebruik van de kleedkamers te beperken.  

➢ Na wedstrijden wordt douchen afgeraden maar het is wel toegelaten. Indien deze  

gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken 

van deze kleedkamer en douche-infrastructuur.   

➢ 11/11: In de dug out mogen er maximaal 3 personen zitten. Reservespelers worden 

gevraagd om naast de dug out plaats te nemen met respect voor de social distancing. Het 

dragen van een mondmasker is verplicht.   

➢ Drinken gebeurt uit individuele drinkflessen. De drinkflessen kunnen gevuld worden in de 

EHBO-ruimte. Deze bevindt zich in de gang van de kleedkamers.  

➢ High five of elleboogje met de toeschouwers is niet toegelaten voor de spelers en staf  

➢ Na de wedstrijden van de ploegen wordt geen voeding in de vorm van belegde 

boterhammen, pistolets of varianten meer bedeeld aan de spelers.  

➢ Indien er vermoeden is van besmetting brengt u SK Plenke Werchter op de hoogte: 

mailto:staf.heremans@telenet.be (Staf Heremans). De spelers die aanwezig waren op 

dezelfde trainingen of wedstrijden in de week voorafgaand aan de bevestiging van de 

besmetting zullen preventief op non-actief worden gezet voor een periode van 7 dagen.  In 

het geval er in de periode voorafgaand aan de bevestiging van de besmetting een wedstrijd 

werd gespeeld zal ook deze club geïnformeerd worden van deze bevestigde besmetting, 

uiteraard met respect voor de geldende privacywetgeving. 

 

BIJ TRAININGEN:  
  

➢ Handen worden ontsmet bij het betreden en het verlaten van de accommodatie. De club 

voorziet voldoende alcoholgel in het gebouw en aan de ingang van elk terrein.  Maak 

hiervan frequent gebruik.  

➢ Het dragen van een mondmasker is verplicht (12+), behalve tijdens het trainen.  

➢ Kom aan op de training of wedstrijd reeds in training/wedstrijdkledij.  

➢ Kleedkamer gebruik blijft beperkt tot omkleden voor en na de training. Niet douchen na 

trainingen.   

➢ Drinken enkel uit individuele drinkflessen.    

➢ Voel je je niet lekker? Kom niet trainen en blijf thuis  

➢ Indien er vermoeden is van besmetting brengt u SK Plenke Werchter op de hoogte: 

staf.heremans@telenet.be (Staf Heremans). De spelers die aanwezig waren op dezelfde 

trainingen of wedstrijden in de week voorafgaand aan de bevestiging van de besmetting 

zullen preventief op non-actief worden gezet voor een periode van 7 dagen.  In het geval er 

in de periode voorafgaand aan de bevestiging van de besmetting een wedstrijd werd 

gespeeld zal ook deze club geïnformeerd worden van deze bevestigde besmetting, uiteraard 

met respect voor de geldende privacywetgeving.   
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AFGEVAARDIGDEN:  
  

➢ Handen reinigen bij het betreden van het oefencomplex   

➢ Gelieve het wedstrijdblad vooraf digitaal in te vullen.  

➢ Ontsmet de digitale middelen en de tafels bij betreden van de ontvangstruimte   

➢ Bij verplaatsingen in de ontvangstruimte is een mondkapje verplicht  

➢ Een drankje aan de bezoekende afgevaardigde wordt enkel aangeboden wanneer deze 

neerzit.  

➢ De scheidsrechter dient men aan te spreken met een mondmasker, we serveren enkel  

gesloten flesjes water of sportdrank.  

  

STAF:  
  

➢ Zorgt voor de goede uitvoering van de verschillende protocollen.  

➢ Zorgt voor de briefing van de leden, elk in zijn deeldomein  

➢ Treed sensibiliserend op zodoende we deze richtlijnen kunnen respecteren.   

 

 

 

Op de volgende pagina vindt u alvast nog eens onze affiche  

 

 

Het bestuur van SK Plenke Werchter wenst je, zelfs met alle regels die van toepassing zijn, vele 

fantastische en sportieve voetbalmomenten tijdens het  seizoen 2020-2021.   
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