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Vrijdag 23 oktober 2020 

 

 
N.a.v. de verscherpte maatregelen over COVID-19 door de overheid, Voetbal Vlaanderen en Stad 
Brugge neemt het bestuur van Dosko Sint-Kruis de volgende extra maatregelen: 
 

• Supporteren kan gelukkig nog wel. Maar er mag maar één supporter aanwezig zijn per 
jeugdspeler. Gelieve hier dus rekening mee te houden! 
 
Het dragen van een mondmasker is verplicht! Vanaf het moment dat je een sport-
infrastructuur (uit- en thuiswedstrijden) betreedt, dien je een mondmasker op te zetten! 
Het mondmasker moet je de hele tijd aanhouden! 
 
Als ouder is het niet toegestaan om in de buurt van de spelers te komen. Is dit toch nodig, 
hou dan zeker een afstand van 1,5m. 
 

• De Dosko kantine is vanaf 19/10 eveneens gesloten. Dit voor minstens 4 weken. 
Dit wilt ook zeggen dat er geen toegang is tot de toiletten. Enkel de toiletten aan de 
ingang van kleedkamer 4 en 5 kunnen gebruikt worden. 
 
Voor de jeugdwedstrijden kan ook ons bureau niet gebruikt worden voor het invullen van 
het wedstrijdblad. Hiervoor zal enkel de computer in de container kunnen gebruikt 
worden. 
 
Het dragen van een mondmasker is ook in de container verplicht. Ook vragen wij om niet 
met meer dan 3 personen in de container aanwezig te zijn (scheidsrechter en de 
afgevaardigden van twee ploegen). Met respect voor de anderhalve meter afstand  
uiteraard. 
 

• Alle wedstrijden van U6 t.e.m. PU17 kunnen blijven doorgaan.  
 
Wedstrijden van de PU21, de beloften en het eerste elftal worden tot nader order 
geschrapt. Vriendschappelijke wedstrijden met ploegen uit de buurt kunnen/mogen wel 
georganiseerd worden. Dit onder strikte preventieve voorwaarden. 
 

• Wedstrijdbladen worden best vooraf ingevuld. Dit kan vanop de thuiscomputer, of via de 
smartphone. Indien er vragen zijn, spreek gerust iemand aan van het bestuur. 
 

• Alle kleedkamers zijn met onmiddelijke ingang en tot nader order gesloten. Het betreden 
van de kleedkamers is dus verboden, zowel voor spelers als voor trainers.  
Omkleden op Dosko kan niet! Niet in de kleedkamers, niet in de kantine, niet in 
opslagruimtes! 
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Jassen, kledij en sporttassen kunnen niet achter gelaten worden in de kleedkamer. Deze 
moeten dus bijvoorbeeld in de dug-out of onder het afdak gezet worden. Zorg dus dat er 
geen waardevolle spullen in de achtergelaten kledij of sporttas zit. 
 

• Om praktische redenen, zal elke speler die wordt opgeroepen voor een wedstrijd, enkele 
dagen vooraf zijn wedstrijdkledij ontvangen. Zo kan elke speler zich vooraf thuis 
aankleden. 
 
Dosko vraagt met aandrang dat spelers zich thuis omkleden. Dus niet op de parking of in 
de auto. Zorg steeds dat je voldoende warme kledij bij hebt, die je direct na de training of 
wedstrijd kan aantrekken. 
 

• We herhalen nogmaals, zeker in deze COVID-19 context, dat Dosko Sint-Kruis en zijn 
trainerstaf niet verantwoordelijk is voor vervoer van spelers bij uitwedstrijden. 
Spelers & ouders moeten zichzelf organiseren om tijdig ter plaatse te geraken. Raadpleeg 
de respectievelijke ploegpagina op onze website voor uur en adres van de komende 
wedstrijd. 
 

• Bij wedstrijden op een volledig terrein (11 tegen 11, vanaf U15) is het voortaan verplicht 
dat elke speler een mondmasker bij zich heeft op het terrein! 
 
We raden aan om een plastiek zakje met daarop je naam mee te brengen. Dan kan het 
mondmasker in het zakje opgeborgen worden, en ligt het niet te slingeren in de dug-out. 
Een mondmasker in een plastiek zakje is veiliger voor iedereen! 
Heb je geen plastiek zakje bij, zorg dan dat je naam op het mondmasker staat. 
 
Wisselspelers moéten op instructie van Voetbal Vlaanderen een mondmasker dragen als 
er onvoldoende afstand kan worden gegarandeerd in de dugouts. 
 
Spelers die hun mondmasker niet bij hebben, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd! 
 

• Mogen we nogmaals herinner dat het dragen van een mondmasker op de Dosko campus 
verplicht is voor iedere speler vanaf 12 jaar, en bij uitbreiding op de meeste campussen 
van de bezochte sportclubs. 
 
Spelers vanaf 12 jaar die geen mondmasker dragen op de Dosko campus kunnen 
uitgesloten worden van training of wedstrijd. 
 

• Alle overige eerder aangekondigde maatregelen blijven van kracht. Deze maatregelen 
gelden tot nader bericht als aanvullingen op het intern reglement. 

Het bestuur van Dosko Sint-Kruis bedankt alvast iedereen die de richtlijnen opvolgen in deze 
speciale tijden. Enkel zo kunnen we blijven voetballen. Enkel zo houden we elkaar gezond. 

Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@dosko-sintkruis.be.  

Met sportieve groet, 
Het bestuur van Dosko Sint-Kruis  


