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Datum 

26-01-2022  
 
Onderwerp  

Herstart competitie  
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond heeft de Nevobo 
besloten de competities direct te hervatten. Dat houdt in dat er voor Atak aankomend 
weekend een thuisdag op het programma staat. Met deze brief informeren we jullie over de 
regels die vanaf heden op wedstrijddagen gelden in Sportcentrum Waspik (SCW). 
 
Regels SCW op wedstrijddagen  
Coronatoegangsbewijs 
Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder die binnen wil 
sporten in georganiseerd verband. In SCW wordt de controle uitgevoerd door beheerders van 
de Gemeente Waalwijk. We vragen je vriendelijk doch dringend je coronatoegangsbewijs en 
ID-bewijs gereed te houden bij binnenkomst van het Sportcentrum en de aanwijzingen van 
het aanwezige (bar)personeel op te volgen. 
 
Mondkapje 
Het dragen van een mondkapje is verplicht in SCW voor kinderen vanaf 13 jaar. Dit geldt 
uiteraard niet tijdens het sporten. 
 
1,5 meter 
Binnen SCW is de 1,5 meter afstandsregel van kracht. Dat geldt niet tijdens het sporten. 
 
Horeca 
De kantine is geopend. Er gelden verplichte en 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! Bij verplaatsing, naar 
bijvoorbeeld het toilet, is het dragen van een mondkapje verplicht. Maak plaats zodra de 
volgende wedstrijden zijn afgelopen zodat de teams die dan klaar zijn ook samen wat 
kunnen drinken. Houd ook in de kantine 1,5 meter afstand! De horeca sluit om 22.00 uur.  
 
Uitspelende teams moeten we helaas vragen om na de wedstrijden direct te gaan douchen 
en daarna te vertrekken. 
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Kleedkamers/sanitair  
Kleedkamers, toiletten en douches zijn geopend. Maak gebruik van de kleedkamer die voor 
jouw team is aangewezen. Mocht dit niet duidelijk zijn, vraag het dan aan de zaalwacht.  
 
Publiek 
Er is publiek toegestaan bij wedstrijden. De tribune is voor publiek geopend. De kantine is niet 
toegankelijk voor publiek. Ouders die kinderen komen halen en brengen kunnen plaatsnemen 
in de kantine, uiteraard met een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt alleen voor ouders 
van kinderen die buiten Waspik wonen. Maak hier geen misbruik van. We vertrouwen op je 
medewerking. 
 
Aanwezigheid vóór je wedstrijd (zowel thuis- als uitspelende teams) 
Kom zo kort mogelijk voor de wedstrijd naar SCW. 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. 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. 
 
Complexiteit  
Door de huidige regels en het zeer hoge aantal besmettingen van dit moment, kunnen er 
complexe situaties ontstaan. Door o.a. coronagevallen in je team of doordat medespelers in 
quarantaine zitten. Bespreek dit soort situaties openlijk in je team en volg de landelijke 
richtlijnen vanuit de overheid. Belangrijk hierbij is om respect te tonen voor ieders standpunt.  
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief of een ontstane situatie vragen? Stuur ons dan een mail 
via bestuur@atak55.nl.  
 
 
Wij wensen alle teams veel sportplezier en blijven uiteraard rekenen op jullie medewerking! 
 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 
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