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Datum 

14-09-2021  
 
Onderwerp  

Start competitie 2021/2022 en update coronavirus  
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Eindelijk is het weer zover. Na een vroegtijdig einde van het vorige zaalseizoen starten we 
komend weekend aan de zaalcompetitie 2021/2022. Een nieuw seizoen wat we met 
vertrouwen tegemoet zien. Helaas zullen we tijdens de opstart nog even te maken hebben 
met coronamaatregelen. Hierover informeren we jullie met deze brief. 
 
Regels per 25 september 2021 
Per zaterdag 25 september verdwijnt de 1,5 meterregel. Dat betekent in principe dat 
thuiswedstrijden van Atak weer zonder grote beperkingen bezocht kunnen worden, ook door 
toeschouwers. Uiteraard zijn we daarbij wel afhankelijk van de regels die Gemeente Waalwijk 
vaststelt voor gebruikers en bezoekers van Sportcentrum Waspik. Wij zullen jullie hier tijdig 
over informeren. Voor de thuiswedstrijden van aankomend weekend, vrijdag 17 en zaterdag 
18 september, gelden er helaas nog wel beperkingen. 
 
Regels Sportcentrum Waspik 17/18 september  
Aankomend weekend is de 1,5 meterregel nog van kracht. Dit geldt niet tijdens het 
volleyballen. Dat houdt in dat de beschikbare ruimte voor sporters voor- en na de wedstrijden 
én voor publiek beperkt is. Daarom hebben wij de onderstaande regels vastgesteld.  
 
Aanwezigheid vóór je wedstrijd (zowel thuis- als uitspelende teams) 
Kom zo kort mogelijk voor de wedstrijd naar Sportcentrum Waspik. In het wedstrijdschema 
is rekening gehouden met een half uur voor de warming up. Kom daarom niet meer dan 35 
minuten voor het aanvangstijdstip van je wedstrijd naar de zaal.  
 
Maak gebruik van de kleedkamer die voor jouw team is aangewezen. Mocht dit niet duidelijk 
zijn, vraag het dan aan de zaalwacht. Wacht op de tribune tot het veld beschikbaar is, niet in 
de kantine! De kantine is gereserveerd voor Atak-teams die uit de zaal komen.  
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Na afloop van je wedstrijd 
De kantine is geopend maar er wordt gewerkt met vaste zitplaatsen. Voor Atak-teams zijn de 
tafels in de kantine gereserveerd om na de wedstrijden iets te drinken. Ga daar niet vóór je 
wedstrijd zitten en ga niet met groepjes in de kantine staan! Maak plaats zodra de volgende 
wedstrijden zijn afgelopen zodat de teams die dan klaar zijn ook samen wat kunnen drinken. 
Houd in de kantine 1,5 meter afstand! 
 
Uitspelende teams moeten we helaas vragen om na de wedstrijden direct te gaan douchen en 
daarna te vertrekken. 
 
Publiek  
Publiek is toegestaan op de tribune. Niet in de kantine! Op de tribune dient publiek te gaan 
zitten en 1,5 meter afstand te bewaren. Wij verzoeken publiek om direct na de wedstrijd weer 
te vertrekken. 
 
Aanvullend 
Uiteraard dienen aanvullend op bovenstaande regels de aanwijzingen van de beheerders van 
Sportcentrum Waspik opgevolgd te worden. Volg ook de looproutes zoals die in het 
sportcentrum zijn weergegeven. We rekenen op jullie medewerking! 
 
Basisregels 
Ondanks de versoepelingen en positieve vooruitzichten blijven de basisregels gelden! Blijf 
thuis en laat je testen bij klachten, schud geen handen en was regelmatig je handen. 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Of loop je tegen zaken aan bij de opstart van de 
competitie? Stuur ons dan een mail via bestuur@atak55.nl.  
 
 
Wij wensen alle teams heel veel sportplezier toe! 
 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 
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