
 

Corona-maatregelen 29 september 2020 pagina 1 van 2 

Corona-maatregelen 
ASC Nieuwland 

per 29 september 2020 

Het zal weinigen zijn ontgaan dat het vervelende Corona-virus weer in hoog tempo om zich 
heen grijpt en dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen snel toe-
neemt. Een zorgelijke situatie.  
 
Sinds de versoepelingen van de in maart en april door de overheid afgekondigde maatregelen, 
hebben we bij ASC Nieuwland met z’n allen ons uiterste best gedaan om alle geldende richt-
lijnen zo goed als mogelijk na te leven. Dat is in veel gevallen gelukt, maar in andere gevallen 
ook niet. 
 
Nu het virus zich opnieuw razendsnel verspreidt en de weersomstandigheden het steeds las-
tiger maken om de richtlijnen na te leven, meent het bestuur van ASC Nieuwland dat zij haar 
verantwoordelijkheid moet nemen en alles in het werk moet stellen om de verdere verspreiding 
van het Corona-virus tegen te gaan. Ze ziet zich dan ook genoodzaakt om de huidige Corona-
maatregelen aan te passen en verder aan te scherpen. 

 
Kantine 
 
Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid op maandag 28 september heeft afge-
kondigd, is de kantine vanaf dinsdag 29 september, 18.00 uur tot en met dinsdag 20 oktober 
volledig gesloten. 
 
Kleedkamers 
 
De kleedkamers op het sportpark zijn vanaf dinsdag 29 september volledig afgesloten en 
mogen op zowel trainings- als wedstrijddagen niet meer gebruikt worden. Op deze maatregel 
zijn de volgende uitzonderingen: 
 
• Enkele teams die uitkomen in de A-categorie (Nieuwland 1, Nieuwland 2 en JO19-1) mo-

gen op de wedstrijddag wél gebruikmaken van de kleedkamers. Dat geldt uiteraard ook 
voor de bezoekende tegenstanders. Deze uitzondering is in nauw overleg met de KNVB 
gemaakt, die dringend adviseert om deze teams op wedstrijddagen wél kleedkamers ter 
beschikking te stellen. 

• Voor de hierboven genoemde teams zullen op wedstrijddagen meerdere kleedkamers per 
team beschikbaar gesteld worden, zodat deze teams zich aan de geldende 1½-meter richt-
lijn kunnen houden. Ook dit is van toepassing op de bezoekende tegenstanders. 

• Scheidsrechters mogen op wedstrijddagen wél gebruikmaken van de voor hen beschik-
bare kleedkamer. Dat geldt zowel voor club- als voor bondsscheidsrechters. 

 
Op het permanent sluiten van de kleedkamers zijn géén verdere uitzonderingen mogelijk. 
 
Toiletten 
 
De toiletten bij de kleedkamers en in de kantine zijn vanaf dinsdag 29 september beperkt 
geopend. 
 
• Op doordeweekse trainingsdagen is de toegangsdeur naar kleedkamer 7 en 8 geopend, 

zodat van de toilet daar gebruik gemaakt kan worden. De kleedkamers zelf zijn uiteraard 
afgesloten. 

De aanvullende maatregelen die de overheid op maandag 28 september 2020 heeft 
afgekondigd, zijn in onderstaande richtlijnen verwerkt. 
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• Op wedstrijddagen zijn alle toegangsdeuren naar de kleedkamers geopend, zodat elk van 
de toiletten bij de kleedkamers gebruikt kan worden. De kleedkamers zelf zijn ook dan 
afgesloten, behalve voor de onder ‘Kleedkamers’ genoemde uitzonderingen. 

• Er mag slechts 1 persoon tegelijkertijd in de kleedruimte aanwezig zijn om gebruik te ma-
ken van het toilet.  

• De toiletten bij de kantine zijn gesloten. 
 
Bezoekers 
 
Voor wat betreft het toelaten van bezoekers op ons sportpark gelden vanaf dinsdag 29 sep-
tember, 18.00 uur de maatregelen die de overheid op maandag 28 september heeft afgekon-
digd. 
 
• Het is spelers en teamstaf toegestaan om het sportpark te bezoeken voor trainingen en 

wedstrijden. Spelers en teamstaf dienen het sportpark na de training of wedstrijd zo snel 
mogelijk te verlaten en mogen dus ook niet gaan kijken naar de training of wedstrijd van 
andere teams. 

• Ouders en/of begeleiders die hun kinderen tot en met 17 jaar naar een uitwedstrijd rijden, 
zijn onderdeel van de teamstaf. Zij mogen die uitwedstrijd als toeschouwer bijwonen. 

• Ouders en/of begeleiders die hun kinderen tot en met 17 jaar naar een training of thuis-
wedstrijd rijden, zijn geen onderdeel van de teamstaf. Zij mogen die training of thuiswed-
strijd dan ook niet als toeschouwer bijwonen. 

• In alle andere situaties zijn bezoekers op het sportpark niet toegestaan. 
 
NB. We kunnen toeschouwers niet verbieden om buiten het sportpark, achter de hekken naar 
wedstrijden op het sportpark te gaan kijken, want dat is openbaar terrein waar de vereniging 
geen zeggenschap over heeft. Echter, we moedigen dat zeker niet aan en adviseren mensen 
die dat tóch doen om strikt de 1½-meter regel en de overige Corona-richtlijnen in acht te ne-
men. 
 
Tot slot 
 
Het bestuur beseft heel goed dat bovenstaande maatregelen voor veel leden (en hun ouders) 
en bezoekers ingrijpende en vervelende consequenties hebben. Ze neemt deze maatregelen 
dan ook bepaald niet lichtzinnig. Het tempo en de omvang waarmee het Corona-virus zich 
weer aan het verspreiden is, laat echter geen andere keuze. Willen we dit seizoen onze ge-
liefde voetbalsport kunnen blijven uitoefenen en waar mogelijk ook nog gezellig samen kun-
nen zijn, dan moeten we alles op alles zetten om de verspreiding van het Corona-virus tegen 
te gaan.  
 
We hopen deze vervelende maatregelen na 20 oktober snel weer te kunnen versoepelen.  
 
Bestuur ASC Nieuwland. 


