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Ook XerxesDZB heeft de plicht zich in te zetten de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Deze 
opdracht kunnen we alleen met elkaar volbrengen. Daarom onze oproep aan jou en je team je te 
houden aan onderstaande spelregels. 
 

Wedstrijd op Sportpark Faas Wilkes  
Iedereen die naar de XerxesDZB komt is klachten vrij. Heb je klachten of is iemand thuis ziek, blijf in dat 
geval thuis en help hiermee te denken aan de ander. Iedereen houdt zich aan de algemene maatregelen 
1,5 m afstand, vermijdt drukte en geeft geen handen. 
 
Spelregels rondom wedstrijden  

 Alle teams t/m O18 gaan bij aankomst direkt naar het veld en melden zich niet in de commissiekamer 
o Voor veldindeling zie pagina 2 en 3 

 Bezoekend team vanaf O13 krijgt een kleedkamer (indien mogelijk) 
o Zie indeling op pagina 2 

 Categorie A jeugd en senioren hebben wél een kleedkamer (max 7 spelers gelijktijdig in kleedkamer) 

 Ingang kleedkamergebouw halverwege bij ingang kleedkamer 7, volg daarna de looproutes 
 
Kleedkamers 

 Teams (junioren en senioren) die een kleedkamer tot hun beschikking krijgen melden zich wél in de 
commissiekamer en ontvangen een kleedkamersleutel tegen betaling van 10 euro borg 

 Categorie A jeugd heeft een uur voor aanvang de kleedkamer tot zijn beschikking 

 Overige teams kunnen een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer 

 Jeugd t/m O18 heeft geen kleedkamer (tenzij anders vermeld in schema) 

 Max 7 spelers tegelijk in de kleedkamer 

 Rust is op het veld, de teams van XerxesDZB zorgen voor het drinken  

 Je heb 30 minuten de tijd  om te douchen en te verkleden 

 Geen drank en/of hapjes na de wedstrijd in de kleedkamer 

 Geen muziek buiten en/of in de kleedkamer 

 Het team laat de kleedkamer netjes achter 

 Teambesprekingen kunnen niet plaatsvinden in de kleedkamer of in andere ruimtes van XerxesDZB 
 
Spelregels terras en kantine 

 Iedereen zit op het terras en in de kantine 

 Als je een drankje of een hapje hebt gehaald in de kantine, kun je deze zittend nuttigen op het terras, in de 
kantine of je kunt deze meenemen 

 Er mogen maximaal 100 mensen in de kantine  

 Je kan bij XerxesDZB alleen Cashless betalen 
 
Nabij en rond de velden 

 Vanaf O19 moet ook 1,5 m afstand gehouden worden in de dug-out  

 Langs de velden houd je 1,5 m afstand tenzij je behoort tot hetzelfde huishouden 

 Op de tribune houd je 1,5 m afstand tenzij je behoort tot hetzelfde huishouden 

 Ook met aanmoedigen vragen wij je rekening te houden met de Corona maatregelen en dus vragen wij je niet 
te schreeuwen of heel hard te juichen 

 

Uitwedstrijd spelen (XerxesDZB teams) 
 Verzamel waar je voetbalt maar in ieder geval niet bij XerxesDZB  

 Kijk altijd op de website van de vereniging waar je speelt naar hun Corona protocol 

 Neem je materialen mee op het laatste trainingsmoment 

 Max 1 ander kind dan je eigen kind kan met je meerijden  

 Neem je eigen drink bidon mee  

 Bij de bezoekende vereniging volg je altijd de daar geldende Corona regels op 
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Wij begrijpen dat niet alle maatregelen leuk zijn, maar we rekenen er op en bedanken jullie alvast voor jullie 
medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle! Meer info over corona maatregelen bij XerxesDZB 
https://www.xerxesdzb.nl/xerxesdzb-in-coronatijd-belangrijke-informatie/ 
 
Met Sportieve groet,  
XerxesDZB 
 

Hierbij het wedstrijd programma voor 12 september met veldindeling (groene kolom) en of je team een 
kleedkamer tot zijn beschikking heeft (blauwe kolommen thuis en bezoekers rechts van de rode kolom). 
 
Voor de veldindeling zie plattegrond bij binnenkomst, tegenover commissiekamer onder de boom. 
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