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Datum 

30-09-2021  
 
Onderwerp  

Versoepeling coronamaatregelen 
 
Beste (ouders van) leden, 
 
Twee weken geleden berichtten we jullie over de maatregelen die golden tijdens het eerste 
thuisweekend van het zaalseizoen 2021/2022. Na de versoepelingen die de Rijksoverheid per 
25 september heeft ingevoerd zal de tweede thuisdag van onze vereniging, aankomend 
weekend, er heel anders uit zien. In deze brief informeren we jullie hierover. 
 
Regels per 25 september 2021 
De volgende regels gelden in Sportcentrum Waspik, zowel op wedstrijddagen als tijdens 
trainingen. 
 
1,5 meter 
De anderhalve meterregel is losgelaten per 25 september 2021. Binnen het Sportcentrum 
hoeft daarom geen afstand meer gehouden te worden. 

 
Coronatoegangsbewijs 
Voor het bezoeken van het afgeschermde horecagedeelte van het Sportcentrum is een 
Coronatoegangsbewijs verplicht. Dat geldt niet voor het gebruik van de zaal en kleedkamers 
door sporters en het gebruik van de tribune door publiek. Vanaf de volgende leeftijden is een 
coronatoegangsbewijs verplicht in het horecagedeelte: 

• Vanaf 13 jaar: coronatoegangsbewijs 

• Vanaf 14 jaar: coronatoegangsbewijs + ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of 
rijbewijs) 

 
Basisregels 
Ondanks de versoepelingen blijven de basisregels gelden! Blijf thuis en laat je testen bij 
klachten, schud geen handen en was regelmatig je handen. 
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Gebruik van Sportcentrum Waspik 
Bji de entree van het Sportcentrum maak je als bezoeker de keuze voor het horecagedeelte 
(linksaf) of kleedkamers/zaal/tribune (rechtsaf). Dit is aangegeven met rood-wit lint. We 
vragen je de aanwijzingen van de beheerders van Sportcentrum Waspik op te volgen. 
 
Sporten 
Er gelden geen beperkingen meer voor sporters. Kleedkamers en douches zijn geopend voor 
zowel thuis- als uitspelende teams. Maak gebruik van de kleedkamer die voor jouw team is 
aangewezen. Mocht dit niet duidelijk zijn, vraag het dan aan de zaalwacht. 
 
Publiek 
Er gelden ook geen beperkingen voor het bijwonen van wedstrijden en trainingen als publiek. 
De tribune is hiervoor aangewezen. 
 
Horeca 
Zoals hiervoor beschreven is een coronatoegangsbewijs verplicht voor het betreden van het 
afgeschermde horecagedeelte van het Sportcentrum. Dat geldt ook voor sporters die voor en 
na hun wedstrijd of training het horecagedeelte bezoeken en voor publiek wat vanuit het 
horecagedeelte naar wedstrijden of trainingen wil kijken.  
 
Eten en/of drinken afhalen in het horecagedeelte om vervolgens te nuttigen elders binnen het 
Sportcentrum is niet toegestaan.  
 
Respecteer elkaar! 
Ondanks de versoepelingen die gelden per 25 september kan het toch zijn dat mensen afstand 
willen houden of een mondkapje willen dragen. We vragen je eenieders keuze daarin te 
respecteren. 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Of loop je tegen andere zaken aan? 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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