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CORONAMAATREGELEN WEDSTRIJDEN EN KANTINE WOVO MALLE 
 
Nu we terug mogen opstarten hebben we enkele zaken die we moeten in 
acht nemen om alles veilig te laten verlopen. 
 
VOOR IEDEREEN GELDEN VOLGENDE REGELS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KANTINE: 
 
MAX 44 Personen mogen zitten, stuk voor de toog moet vrij blijven! 
(Ploegen kunnen hier wachten tot het veld vrij is. Mits het bewaren van 
de nodige afstand)  

Voor de klanten 

• Er kunnen maximaal 10 personen aan een tafel (exclusief kinderen 
jonger dan 12 jaar). Het gezelschap dat samen aan een tafel kan zitten, 
bestaat uit de leden van eenzelfde huishouden (personen die onder 
hetzelfde dak wonen) en maximaal 5 andere personen (exclusief 
kinderen jonger dan 12 jaar).  

• Kom niet naar de horecazaak als u ziektesymptomen vertoont.  
• Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd 

zijn in de horecazaak.  

ALGEMENE REGELS  

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, 
behalve tijdens het sporten.  

• Probeer je gezicht niet aan te raken.  
• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen 

wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, 
loopneus of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van 
je arts.  

• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft 
op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.  

• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer 
koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na 
bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op 
een hartontsteking.  
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• Geef aan de horecauitbater contactgegevens (e-mailadres of 
telefoonnummer) die een vlotte contactname toelaten met één 
persoon van uw tafelgezelschap.  

• Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd 
de personen die deel uitmaken van uw gezelschap.  

• Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof is verplicht 
vanaf de leeftijd van 12 jaar behalve wanneer u aan tafel zit. Wanneer 
dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag u een 
gelaatsscherm gebruiken.  

• Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en 
naar uw tafel en de toiletten.  

• Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u 
onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan 
de toiletten).  

• Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die u 
nodig hebt.  

 

WEDSTRIJDEN: 
 
Spelers en officials 

• We volgen de wedstrijdprotocollen van Volley Vlaanderen (zie bijlage) 
• We voorzien GEEN FLESSEN WATER, Drinkenbussen zijn verplicht, Elke 

speler heeft zijn EIGEN drinkenbus (delen is niet toegestaan) 
• Officials (Coach, Assistent-coach, kine, dokter) dragen altijd een 

mondmasker 

Omkleden: 

VOOR DE WEDSTRIJD 

In de juiste kleedkamers, (zie bord in kantine) De kleedkamer kan gebruikt 
worden vanaf 1u voor de wedstrijd tot 45min voor de wedstrijd. Bij 
binnenkomen en verlaten van de kleedkamer ontsmet je telkens de 
oppervlakken die vaak worden aangeraakt. 

NA DE WEDSTRIJD 
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Vanaf 45min voor de volgende wedstrijd kunnen jullie terug in de aangeduide 
kleedkamer (zo worden bubbels niet gemengd) om je om te kleden en te 
douchen. Bij binnenkomen en verlaten van de kleedkamer ontsmet je telkens 
de oppervlakken die vaak worden aangeraakt. 

Suporters 

 MAX 1 supporter/speler (Kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) 
 
STOELEN WORDEN NIET VERPLAATST 
 

• registreren zich via het digitale systeem (scannen van de QR-code) 
• Mondmasker dragen is verplicht 
• Supporters blijven in de supporterszone en op 1,5m afstand van elkaar 
• Supporters blijven niet in de kantine hangen, indien alle stoelen bezet 

zijn moeten ze buiten wachten. 

 
 

 


