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Richtlijnen COVID-19 F.C. Seja 
 
 

 
Algemeen (update 13/10/2020) 

 

 Voel je je ziek, blijf thuis (en verwittig uw trainer) 

 Hou overal zoveel als mogelijk 1,50 M afstand 

 Tussen de poort en de brug is mondmasker verplicht voor +12 jarige 
(uitgezonderd als je van en naar het veld gaat voor de wedstrijd of voor de 

training) 

 In de kantine en buiten max 4 personen aan tafel 

 Aan de toog zitten of hangen is verboden 

 Registratie is verplicht als je iets wil consumeren 

 Kleedkamers blijven gesloten (sleutels zullen niet meer aanwezig zijn). Uw 

sportzak kan je op het rek in de kantine zetten 
 Breng uw eigen drinkbus mee. Deel geen grote flessen 

 Deuren van de kantine moeten zoveel als mogelijk open staan 

 Kantine sluit om 23u. Laatste bestelling 22u30 

 Heb je positief getest verwittig dan uw trainer en de club zal de verdere 

communicatie doen 

 
Flow kantine 

 

 Ingang: deur aan de mannen wc  

 Uitgang: grijze dubbele deur in het midden 

 Bij de ingang aan de schuifdeur staat handgel (verplicht te gebruiken bij het 

binnenkomen van de kantine) 
 Pijlen op de grond geven duidelijk de richting aan 

 Max 45 personen toegelaten in de kantine 

 Max 4 personen aan een tafel, zowel binnen als buiten (zitbanken van 6 buiten 

op het terras wordt er niet gezeten op de middelste plaats) 

 We gebruiken de app “ik ben hier.be” waar iedereen die consumeert zich dient 

te registeren! Mensen zonder smartphone kunnen zich schriftelijk registeren 
aan de ingang 

 Mondmasker verplicht voor iedereen, tenzij je zit aan een tafel 

 Drank bestellen, toiletbezoek, je verplaatsen op het domein is het dragen van 

een mondmasker verplicht 
 Drank kan besteld worden aan de toog, er mag niet “gehangen” worden aan 

de toog. Aan de ene kant van de toog bestellen, aan de andere kant afhalen 

 22u30 laatste bestelling, 23u kantine toe 
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Trainingen / wedstrijden 
 

Wedstrijden tot en met U17 mogen nog doorgaan (update 13/10/2020) 
 

U21 en ouder kunnen trainen maar geen wedstrijden (update 13/10/2020) 

 
Er mag niet gevoetbald worden voor en na de training, niet op het veld en niet voor 

de kantine (omwille van geen garantie op het houden van voldoende afstand) 
 

 spelers worden zo veel mogelijk aangemoedigd om oftewel in trainingsoutfit / 

wedstrijdoutfit op het domein te komen. Kleedkamers blijven gesloten 
 waardevolle voorwerpen worden door de trainer / ploegverantwoordelijke 

verzameld voor de training / wedstrijd en bijgehouden 

 materiaal (potjes, ballen, etc.) worden na de training / wedstrijd door de 

verantwoordelijken ontsmet. Dit ontsmettingsmateriaal staat ter beschikking 

in de materiaalcontainer. Alles dient ontsmet te worden alvorens het terug op 
zijn plaats gelegd wordt 

 supporters aan de zijlijn dragen steeds een mondmasker 

 
Mondmasker en drinkbus 

 

 Mondmasker niet verplicht op het veld of bij lopen in het fort 

 Mondmasker wel verplicht op het hele Seja domein 

 Elke groep heeft eigen materiaal (ballen, truitjes, potjes, …) 
 Elke speler krijgt zijn of haar drinkbus (naam en ploeg wordt erop geschreven). 

Er worden GEEN grote flessen water meer gedeeld 

 Elke speler +12 voorziet een eigen zakje waar drinkbus inzit voor de training 

/ wedstrijd 

 
Algemeenheden 

 
 Corona Verantwoordelijke: Jeroen Marien (0496/07.53.33) en Annemie 

Delva (0485/76.67.17) zijn door het clubbestuur aangeduid als corona 

verantwoordelijke. Bij deze personen kan u terecht met al uw vragen. 
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