
 

*Volgens het protocol van de NOC*NSF moeten we vanaf 18 jaar ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand tussen 
teamgenoten kunnen waarborgen. Dit betekent dat er twee kleedkamers per team nodig zijn. We hebben niet voldoende 
kleedkamers om dat voor alle senioren te kunnen realiseren.  

 

 

Coronaprotocol Oranje Wit | Tegenstanders 
 
Vermijd drukte; kom dus naar Oranje Wit zonder supporters 

• We vragen bezoekende clubs om zonder supporters naar ons sportpark te komen. 

• We vragen spelers en begeleiders van bezoekende clubs om na de wedstrijd zo snel mogelijk het 
terrein te verlaten. Blijven hangen op het terrein (met of zonder meegenomen consumpties) is niet 
toegestaan. 

 
Gezondheidscheck: registreer je bij de ingang (18+) 

• Bij de ingang hangen borden met QR-codes. 18 jaar of ouder? Scan deze code met de camera 
van je mobiel en vul de vragen in. Krijg je na de check een groen scherm, dan mag je naar binnen 
(voor mensen zonder mobiel is het invullen van een papieren formulier mogelijk). 

• We vragen spelers en begeleiders tijdens de check voornaam en telefoonnummer/e-mailadres te 
noteren. Deze gegevens worden verstrekt aan de GGD wanneer blijkt dat op de club iemand is 
geweest met corona. Zo zijn al onze bezoekers gemakkelijk te bereiken. De persoonsgegevens 
worden na 14 dagen gewist. 

• Registreren is verplicht om de accommodatie te mogen betreden.  
 
Kantine en terras: lees de terrasregels en volg instructies van medewerkers op 

• We vragen spelers en begeleiding van bezoekende teams geen gebruik te maken van de 
zitplaatsen op ons terras of in onze kantine. 

• In de kantine zijn bestel- en afhaalvakken gemaakt. Maak daar gebruik van en ga niet naar binnen 
als het vol is. 

• Volg de kantine- en terrasregels. Deze zijn te lezen op alle tafels in de kantine en op het terras. 
 
Kleedkamers: gedeeltelijk geopend op wedstrijddagen 

• Op wedstrijddagen zijn kleedkamers geopend voor de bezoekende teams tot en met de O17. Voor 
de O19 en de senioren zijn de kleedkamers gesloten. 

• Een uitzondering wordt gemaakt voor de tegenstanders van Oranje Wit 1, Vrouwen 1 en Oranje 
Wit 2 en JO19-1*. Hiervoor zijn twee kleedkamers per team beschikbaar, om de 1,5 meter afstand 
te kunnen waarborgen. 

 
Looproutes: volg de looproutes en neem alleen plaats op plekken met een groene sticker 

• Volg de looproutes die zijn uitgezet en zorg ervoor dat ook langs de lijn 1,5 meter afstand in acht 
wordt genomen (óók voor de wissels en begeleiders in de dug-outs). 

• Maak in de dug-outs alleen gebruik van de zitplaatsen met een groene sticker. 

• In de rust een kopje koffie halen? Laat één persoon per team dit regelen; zo houden we de 
toestroom van en naar de kantine zo beheersbaar mogelijk. 

 
Vragen? Neem contact op met de Coördinator Corona, Martijn de Haas, via corona@oranjewit.nl. 
 
 
SPORT BEWUST, HOUD JE AAN DE (SPEL)REGELS, ZO HEBBEN WE SAMEN SPORTPLEZIER! 
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