
      Richtlijnen voor de bezoekende teams i.v.m wedstrijden op de 
terreinen van FC Oppuurs in de maand oktober. 

1. Regels voor spelers, trainers, ploegafgevaardigden en scheidsrechters  
 

•  VERPLICHT !  
o   Mondmasker (12+) in heel het sportcomplex  
o   Handgel gebruiken (bij ingang; ook beschikbaar op andere plaatsen)  
o   Registratie van aanwezigheid (via wedstrijdblad)  
o   Volwassen ploegbegeleider aanwezig bij spelers  

 

• Kleedkamers en douches => !!!!!!  wegens vernieuwde coronamaatregelen blijven 
de kleedkamers en douches gesloten  

 

•   Er zal geen drank aangeboden worden voor de spelers. Spelers gebruiken eigen 
drinkbus, die ze van thuis meenemen. 

 

•   Reservespelers moeten verplicht op de reservebank een mondmasker dragen 
 

2. Regels voor toeschouwers, supporters  
 
VERPLICHT ! 
o Mondmasker (12+) dragen in het gehele sportcomplex 
o Handgel gebruiken (bij ingang; ook beschikbaar op andere plaatsen)  
o Registratie van aanwezigheid aan de ingang van de kantine  
o 1,5 m afstand houden (uitgezonderd gezinsbubbel en -12 jarigen)  
 
 

• buiten de Kantine : 
 

• Staand voetbal kijken, toegelaten (mondmasker verplicht). Neem voldoende 
afstand !!  

• Enkel drank mits bestelling en bediening aan tafels op het terras. 
 

• Kantine : 
 

o •  Verplicht zitten (enkel dan mag mondmasker af).  
o •  Niet in gezinsbubbel = 1,5m afstand houden !  
o •  Bestelling en bediening aan tafel; geen bestelling aan toog.  
o     Maximum 4 personen per tafel. 
o     Er kan enkel zittend iets geconsumeerd worden. 
o  

• Er kunnen door de overheid ten allen tijde controles worden uitgevoerd en eventueel 

beboet worden. 

• Als men je binnen het complex verbaliseert, is de boete uiteraard voor jezelf. We 

rekenen er op dat ALLE bezoekers van ons complex er mee voor zorgen dat de 



uitgevaardigde maatregelen gerespecteerd worden. We gaan ervan uit dat ieder voor 

zich deze verantwoordelijkheid zal nemen en vragen dat we elkaar beleefd aanspreken 

mocht iemand even iets uit het oog verliezen. Enkel op deze manier zullen onze 

jongens en meisjes de voetbalsport kunnen blijven beoefenen. Wij danken u oprecht 

en hopen op enkele spannende en sportieve wedstrijden. 


