
Maandag 28 september heeft het kabinet tijdens de persconferentie een aantal nieuwe maatregelen 
bekend gemaakt, welke ook effect hebben voor SJO Vianen Vooruit HBV.  

De twee belangrijkste regels waar we ons nog steeds aan moeten blijven houden:  

 Houdt 1,5 meter afstand. Neem daarbij uw verantwoordelijkheid en spreek elkaar erop aan. 
Overal wordt geconstateerd dat wij ons daar bewust of onbewust NIET aan houden. 

 Heb je klachten zoals door het RIVM omschreven, blijf dan thuis laat je testen en kom niet 
naar de voetbalclub. 

Hieronder de nieuwe maatregelen die in aanvulling op de al bestaande maatregelen per direct (29 
september) in werking treden: 

 Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dit geldt 
voor wedstrijden en trainingen.  

 Vanaf 29 september 18.00 uur is de kantine dicht. 
 

 Bij uitwedstrijden vallen de chauffeurs die ingezet worden om de spelers naar de uitwedstrijd 
te brengen onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers 
en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. (hou er rekening mee dat bij sommige 
verenigingen en max. aantal aangehouden kan worden). Maak hiervoor een rijschema. 

 Wij adviseren een mondkapje te dragen in de auto voor inzittende vanaf 13 jaar. 
 

 Ben een goede gastheer/gastvrouw bij een thuiswedstrijd en ontvang de tegenstander. 
 Sleutels kleedlokalen zullen al in de deur zitten bij aankomst. Zorg ervoor dat deze weer 

terug in de deur zit voor het verlaten van sportpark. 
 Kleedlokalen na wedstrijd zijn voorlopig nog beschikbaar voor zowel thuis als uit spelende 

teams (uitzonderingen daargelaten).  
 

 Voor de trainingen geldt voor zowel Beers als Vianen kom omgekleed naar de training en 
douch thuis, kleedlokalen zijn bij de trainingen niet beschikbaar 

 Ben je klaar met je eigen training of wedstrijd is het niet toegestaan om nog even naar een 
andere training of wedstrijd te kijken. 

Deze maatregelen geleden voorlopig tot en met dinsdag 20 oktober. 

 

We doen er alles aan om op onze sportparken een zo veilige mogelijke 
sportomgeving te creëren, met in achtneming van de diverse regels. 

Maar we kunnen het niet genoeg herhalen, een ieders hulp en eigen 
verantwoordelijkheid is daarbij onontbeerlijk.  

Alleen samen kunnen we de regels handhaven en veilig blijven sporten.  


