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Beste gasten,   

  

We zijn allemaal erg blij dat we weer competitie kunnen spelen. We kijken er daarom 

naar uit om jullie weer te kunnen ontvangen op Sports Centre de Bongerd van 

Wageningen Universiteit en Research. 

  

Omdat we ons allemaal moeten aanpassen aan de maatregelen die gelden om 

verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn er een aantal extra regels opgesteld 

voor onze gasten:  

  

 Neem geen toeschouwers mee. Uiteraard begrijpen we dat er mensen moeten 

rijden, maar we willen jullie vragen verder zo min mogelijk mensen mee te 

nemen. 

 Zorg dat er een lijst van alle aanwezigen beschikbaar is. Deze vragen we 

mogelijk achteraf op voor een eventueel bron en contactonderzoek. Hiervoor 

zullen we de wedstrijdformulieren gebruiken, zorg dus dat de juiste spelers 

hierop staan.  

 Probeer zo kort mogelijk van te voren aanwezig te zijn op het sportpark. 

Tegenstanders die van verder moeten komen kunnen uiteraard niet heel kort van 

te voren arriveren, maar we vragen jullie niet te lang van tevoren aanwezig te 

zijn om drukte te voorkomen. 

 Bij binnenkomst is er een looproute aangegeven en je team krijgt een plek 

aangewezen bij binnenkomst in de zaal. Iedere speler blijft de hele wedstrijd op 

die plek, als hij/zij niet speelt (uitgezonderd warmlopen, toiletbezoek); 

 Douchen en omkleden na afloop kan; het maximum aantal toegestane mensen 

in de kleedkamers staat vermeld op de deur. Voor de wedstrijd is er alleen geen 

mogelijkheid om om te kleden, dus vragen we jullie om omgekleed naar de 

wedstrijd te komen. 

 Zodra dat weer kan, verwelkomen we jullie graag in onze kantine en het 

paviljoen, maar het is nu helaas niet mogelijk nog een drankje te drinken na 

afloop van de wedstrijd. De capaciteit van onze horeca staat dit niet toe.   

  

Naast deze regels voor het spelen van competitie, zijn er algemene regels voor de 

huidige situatie. Deze zijn beschreven op de website van de ESSF: 

https://sporthalreservering.mendixcloud.com/link/via_aanbod_id/346 
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 Tot slot volgen we uiteraard de regels van het RIVM en de specifieke sportbonden en 

gebruiken we ons gezond verstand om de verspreiding van COVID-19 zoveel 

mogelijk in te perken. We hopen op jullie begrip en kijken ernaar uit om er 

gezamenlijk een mooie competitie van te maken!  

  

  

Namens Sports Centre de Bongerd, Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos 

en BC de Lobbers 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Henri ten Klooster 

Hoofd Sports Centre de Bongerd 

 

Het Bestuur 

BC de Lobbers 

 


