
 

 

Beste Voetballiefhebber, 

Eindelijk, de bal rolt weer. We kunnen terug genieten van die mooie voetbalmomenten. We zullen ons nog een 

hele tijd moeten houden aan enkele maatregelen. Die zetten we even op een rijtje. Zes algemene maatregelen 

gebundeld in de zes Leeuwengeboden en 5 extra maatregelen. Met dit elftal winnen we deze match, zeker van. 

Algemene maatregelen gebundeld in de ZES LEEUWENGEBODEN: 

1. Als je je niet Leeuwenlekker voelt, blijf dan thuis.  

2. Bewaar 1,5m Leeuwenafstand. 

3. Hoest of nies in je elleboog of papieren zakdoek. 

4. Vanaf 12 jaar is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Ook als je stilstaat of neerzit. Het mag 

enkel af in de kantine-zones als je neerzit, bij spelers tijdens de wedstrijd en bij trainers en begeleiders 

tijdens de wedstrijd mits het houden van voldoende afstand. 

5. Ontsmet je handen als je aankomt op de club (installatie voorzien aan de ingang). Reinig regelmatig je 

handen. Op verschillende plaatsen in de club zijn hiervoor installaties voorzien.  

6. Volg de ideale supportersstromen en verplichte richtingen waar aangegeven. 

EXTRA MAATREGELEN: 

7. Gebruik kleedkamers (in code geel): kleedkamers kunnen gebruikt worden om zich om te kleden en te 

douchen voor alle leeftijden. Hiervoor wordt een strikte planning opgesteld. Trainers en begeleiders van 

KFC Zwarte Leeuw hebben allemaal een eigen ontsmettingskit en ontsmetten de high-contact 

oppervlaktes na ELK gebruik zoals aangegeven op de instructies die in elke kleedkamer uithangen. Dit voor 

zowel de eigen kleedkamer als de kleedkamers van de tegenstrever. We raden echter aan het gebruik van 

de kleedkamers zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens het kleedkamergebruik houden de spelers 

voldoende afstand. 

8. Bezoekersregistratie:  

▪ Trainingen: iedereen die op de club komt registreert zich via QR code of www.kfczwarteleeuw.be 

in het COVID-19 menu.  

▪ Wedstrijden: verplichte registratie maar niet voor spelers, trainers en begeleiders (wedstrijdblad). 

9. Drinken: we vragen alle spelers een eigen drinkbus met water mee te brengen. We kunnen per 

uitzondering water voorzien voor spelers die geen drinken bijhebben uit wegwerpbekers. 

10. Kantines: de kantines volgen het HORECA protocol, verscherpt op 09/10/2020: 

▪ Maximum 4 personen aan tafel, enkel meer als die personen per tafel allemaal onder hetzelfde 

dak wonen. We vragen met aandrang je aan deze regels te houden en geen tafels noch stoelen te 

verplaatsen. Verspreid teams dus over meerdere tafels met per tafel maximum 4 personen. 

▪ Als de kantine wordt bemand door één persoon kan je bestellen aan de toog, mits het houden van 

voldoende afstand.  

▪ Als de kantine wordt bemand door meer dan één persoon is er bediening aan tafel. 

▪ Volg de rondgang en draag het mondneusmasker als je opstaat. 

11. ALLEMAAL SAMEN: zorg er allemaal samen voor datje de maatregelen goed opvolgt. Wij doen er alles aan 

om het zo veilig mogelijk te maken voor jullie, draag ook zorg voor jezelf en de anderen. Op die manier 

kunnen we die o zo gezellige voetbalmomenten blijven organiseren. 

 
Alle maatregelen kan je ook terugvinden op www.kfczwarteleeuw.be in het speciale COVID-19 menu. 
Enorm bedankt iedereen! 
 
KFC Zwarte Leeuw COVID team 

 

http://www.kfczwarteleeuw.be/
http://www.kfczwarteleeuw.be/
http://www.kfczwarteleeuw.be/
http://www.kfczwarteleeuw.be/

