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Beste spelers, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere 
betrokkenen. 
 
Helaas, na een periode van versoepelingen, heeft ons kabinet gisteren (28.09.2020) 
aanvullende maatregelen aangekondigd die vanaf vandaag zullen gelden voor tenminste de 
komende 3 weken.  
 
De hierna beschreven richtlijnen dient door iedere bezoeker opgevolgd te worden. Indien dit 
niet het geval is kunt u hierop worden aangesproken. Wij hopen dan op uw begrip. 
 

 

Wij begrijpen goed dat de aangekondigde maatregelen nogal wat vragen oproept in de 
praktijk. Daarom hebben wij op de volgende bladzijde een FAQ samengesteld die hopelijk al 
uw, of het merendeel van uw vragen beantwoord. Deze FAQ’s zijn niet onze antwoorden of 
interpretatie van de aankondigingen van het kabinet. Het betreffen hier antwoorden vanuit 
de rijksoverheid aan de sportverenigingen. Meer info op; 
 

Rijksoverheid - Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport  
 

Voor alle overige maatregelen omtrent COVID-19 blijft ons vorige algehele protocol onverminderd van 
kracht. Dit document moet als aanvulling worden gezien voor de komende 3 weken 

 

Ook kunt u opmerkingen en vragen stellen via de bekende wegen, wij proberen dan zo snel 
mogelijk uw vraag te kunnen beantwoorden: 
info@spartanen.nl 
voetbal@spartanen.nl 
spartanen@handbal.nl 
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Wat mag nu wel en wat niet? 

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot 
elkaar. Ook in de kleedkamers en in de kantines.  
 

 Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. 
 

 Vanaf 29 september 18 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor 
professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden. 
 

 Sinds 1 juli zijn wedstrijden, zowel binnen als buiten toegestaan. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar 

geen publiek meer bij zijn. 

 Vanaf 29 september 18 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
mailto:info@spartanen.nl
mailto:voetbal@spartanen.nl
mailto:spartanen@handbal.nl
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Toeschouwers 
 

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken? 
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel 
mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom 
zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende 
kind willen kijken. 
 

Regels groepsgrootte  
 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport? 
Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor 
trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen 
voor sporters vanaf 18 jaar wel. 
 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook 
voor jongeren? 
De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na 
het sporten. 
 

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport? 
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen 
binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de 
bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 
 

Vervoer jeugdteams 
 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer? 
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 
kijken naar de wedstrijd. 
 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven 
kijken? 
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. 
 

UPDATE AANVULLENDE CORONA MAATREGELEN GELDEND VANAF 29 SEPTEMBER 2020 

FAQ (Veel gestelde vragen) 



 

 
Sportlaan 19 
1687 BP 
Wognum 

 

Toegang (handhaving) sportcomplex Spartanen 
 
Zoals aangegeven is het vanaf 29 september 18 uur niet meer mogelijk om als supporter, 
ouder of anderszins (behalve team begeleiding of teamgenoot) ons complex te bezoeken. 
Om deze reden zal het zwarte hek welke toegang geeft tot de voetbalvelden blijft de 
komende 3 weken gesloten blijven. 
 

 
 

Toegang tot de sportvelden is alleen toegankelijk door 
de hoofdingang van ons sportcomplex (zoals hiernaast 
afgebeeld). De clubdiensten van respectievelijk de 
handbal en voetbal tak zullen zorgdragen voor de 
handhaving. Ouders van uitspelende teams die de 
kinderen vervoeren worden door de Rijksoverheid 
aangemerkt als teambegeleiding, zij krijgen wel toegang 
tot de velden. Ook hier zal er strikt worden toegezien 
op het 1,5 meter beleid. 
 
Omdat de handbalvelden meer openbaar toegankelijk 

zijn dan de voetbalvelden zal er voor de handbaltak 
een grotere uitdaging liggen betreffende handhaving. 

Wij verzoeken met klem aan alle leden, vaders en 
moeders, opa’s en oma’s etc. om de komende 3 

weken jullie te houden aan de maatregelen. 
 
 

 

Help ons en uzelf snel weer toegang te krijgen tot onze mooie sportcomplex 
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