
Terreinen: 
Pluimstraat 16 
8600 Diksmuide 
info@ksvd.be 
Stamnummer: 1972 

 

Gerechtigd correspondent: 
Noël Vanacker 

Woumenweg 78 
8600 Diksmuide 

vanackernoel@skynet.be 
+32 (0)495 43 19 06 

+32( 0)51 50 23 01 

   
KSV DIKSMUIDE  www.ksvd.be 
   
 

  #goedevoetballersmooiemensen  

PROTOCOL TOESCHOUWERS – OUDERS – SPELERS 

 Mondmaskers aan en handen ontsmetten bij het betreden van het sportpark.  

 Maximum 400 supporters zijn toegelaten in het sportpark.  

 Iedereen is verplicht zich te registeren bij het betreden van het sportpark 

en/of kantine. Dit kan online via een QR-code die overal goed zichtbaar terug 

te vinden is. (zie infographic op pagina 2) 

 Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar over het 

volledige park, zowel in de zittribunes als langsheen de omheining !  

 Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers !  

 Teambegeleiders en trainers moeten een mondmasker dragen indien de 

afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden. 

 De douches en kleedkamers kunnen niet gebruikt worden.   

 Blijf in uw bubbel ! Respecteer de afstand van 1,5 m ook tijdens het 

supporteren.  

 Mondmaskers kunnen af bij het neerzitten aan de tafels in de kantine en 

terras. 

 Dranken enkel zittend te consumeren. Drank wordt per tafel door 1 persoon 

afgehaald aan de bar. Na het consumeren brengt diezelfde persoon de lege 

glazen en/of flessen terug. 

 Maximaal 4 personen per tafel toegelaten !  

 Was of ontsmet uw handen aan de voorziene ontsmettingszuilen.  

 Elke speler brengt zijn eigen drinkbus mee. Deze kan gevuld worden aan 

de watertappunten in de spelerstunnel (hoofdveld) en aan de ingang van de 

kleedkamers bij terrein 2. Er worden geen flessen water meer uitgedeeld aan 

eigen en bezoekende ploegen.  

 Bij een vermoeden of een bevestiging van een besmetting bij een speler/staff 

uit een ploeg die tegen KSV Diksmuide heeft gespeeld, dit in de week na de 

wedstrijd, wordt KSV Diksmuide hiervan op de hoogte gebracht. Wij 

ondernemen van onze kant dezelfde actie. 

 Wedstrijdbladen worden best op voorhand thuis door de 

trainer/afgevaardigde ingevuld.  
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