
 
  



Puntsgewijze toelichting op looproutes: 
- Allereerst: houd je ten aller tijde aan de RIVM-basisregels welke gelden voor jouw leeftijd. Let daarnaast op de aanvullende maatregelen en 
protocollen. Deze zijn op te vragen via de website van Elite/Dynamo: www.dynamoneede.nl. 
 
Binnenkomen en je plekje zoeken: 
- Het betreden van de accommodatie doe je via de draaideuren bij de hoofdingang; bij binnenkomst graag je handen desinfecteren en indien 
nodig (zie hiervoor protocol toeschouwers) registreer je je bij binnenkomst (ook als je alleen gebruik maakt van het sportcafé en niet de tribune 
op gaat). 
- Wil je op de tribune plaatsnemen? De tribune bereik je alléén via de trapopgang in het sportcafé. Eenmaal boven ben je verplicht plaats te 
nemen op één van de zitplekken op de tribune. Optisport heeft zitplekken waar je géén plaats mag nemen duidelijk afgeplakt. Dit om de 1,5m 
afstand te kunnen bewaren. 
- Zit je liever in het sportcafé? Dat is geen probleem. Kies voor een vrije zitplek bij binnenkomst. Lees het protocol sportcafé van tevoren door 
(zie www.dynamoneede.nl). 
- De kleedkamers bereik je via de ‘normale’ weg door de gang richting de sporthal te volgen. Op de kleedkamerdeuren kun je aflezen waar je 
moet zijn. Lees de regels voor het kleedkamergebruik goed door en raadpleeg de protocollen voor trainingen en/of wedstrijden! 
- Probeer de sportzaal zoveel mogelijk binnen te treden via een kleedkamer, en niet via de ingang in zaaldeel B. 
 
De accommodatie verlaten/na tribunebezoek het sportcafé in: 
- Ben je klaar met je activiteit in de zaal? Loop dan de gang op via de uitgang in de zaal op veld B. Je komt in de gang terecht. Van hieruit mag je 
de kleedkamers betreden óf de accommodatie verlaten. Wil je naar het sportcafé? Loop dan naar buiten en betreed het café via de 
hoofdingang. Dit om opstopping en contactmomenten in de gang de minimaliseren. 
- Wil je tijdens- of na je tribunebezoek het sportcafé in om gebruik te maken van het toilet of om plaats te nemen in het café? Dan loop je via 
de trapafgang in zaaldeel A naar beneden. Hier kom je in de gang uit, loop via de uitgang naar buiten en kom (indien gewenst) opnieuw binnen 
via de hoofdingang. Registreren is dan niet opnieuw nodig. 
- Wil je het sportcafé verlaten? Loop dan richting de gang van de sporthal en via daar naar buiten. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat er veilig gesport en aangemoedigd 
kan worden? 
 
Zoek je meer specifieke informatie, raadpleeg dan de protocollen op www.dynamoneede.nl.  


