
 
Samen houden we corona onder controle 

 
  MAAR HOE DOEN WE DAT? DAT DOEN WE BIJ EXCELSIOR’31 ALS VOLGT:   

• We houden overal en te allen tijde anderhalve meter afstand 
• We blijven thuis als we snotterig zijn, keelpijn hebben of andere verkoudheidsklachten hebben 
• We wassen en ontsmetten onze handen daar waar mogelijk 
• We corrigeren elkaar als iemand de veiligheidsmaatregelen even uit het oog verliest 
• We houden ons voorts aan de verzoeken en richtlijnen van stewards, clubhuispersoneel en andere 

functionarissen 
 
   ZIJN ER OOK PLEKKEN WAAR WE EXTRA WAAKZAAM MOETEN ZIJN? ZEKER ZIJN DIE ER: 

• In het clubhuis 
• In de kleedkamer 
• Op de tribune 
• Langs de lijn 

 
MAAR WAAROM ZIJN DAT DE HOTSPOTS? OMDAT HET HEEL MENSELIJK IS JUIST DAAR DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
UIT HET OOG TE VERLIEZEN. DUS WAT DOEN WE? 

• In het clubhuis noteren we onze naam, zitten we op vaste plekken op anderhalve meter afstand, houden we 
afstand als we een drankje bestellen en respecteren we de plekken zoals die zijn aangebracht. Dit geldt ook voor 
het terras  

• In de kleedkamer duiken we niet met zijn allen tegelijk naar binnen en staan we ook niet met zijn allen in de 
doucheruimte. Om de anderhalve meter te respecteren douchen en kleden de teams van 19 jaar en ouder zich 
om in groepjes  

• Op de tribune staan we niet zij-aan-zij langs de reling. We respecteren de aangebrachte plekken op het 
hoofdveld, alsmede de anderhalve meter op andere velden op ons sportpark 

• En wat is er mooier om langs de lijn op een willekeurig veld een gesprekje aan te gaan (‘Hé, hoe is het met jou?). 
Blijf dat vooral doen, want we zijn een sociale vereniging. Maar… Handhaaf ook hier de anderhalve meter 

 
 
   

We doen wat we kunnen doen. Neem je verantwoordelijkheid.  
Alleen dan wordt het een spetterend nieuw voetbalseizoen! 

 


