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Covid  19 maatregelen van toepassing binnen het Daknamstadion 

 

Alle maatregelen moeten strikt opgevolgd worden. De supporters begeven zich 

naar de aangeduide plaats op het ticket of abonnement. Bij aankomst kunnen 

de plaatsen (zowel de tribunes als de vakken) gewijzigd worden door de club 

en/of de stewards. U neemt plaats op de door de steward aangeduide zitplaats. 

Deze richtlijnen moeten opgevolgd worden, op straffe van uitsluiting. 

 

1. Algemene corona maatregelen van toepassing op allen : 

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op elkeen die de buitenomheining 

van het stadion overschrijdt : 

- Verplicht dragen van het mondmasker overal in het stadion (met uitzondering als 

men iets eet of iets drinkt); 

- Handen ontsmetten aan de ingang telkens als men een gebouw wenst te 

betreden ; 

- Minimum anderhalve meter afstand houden om het even waar men zich bevindt 

in het stadion ; 

 
2. Bijzondere maatregelen na te leven in corona tijden : 

 

- Maximum 400 toeschouwers toegelaten per geselecteerd compartiment (vak) 

- Aparte ingang en aparte uitgang te voorzien per vak 

- De toeschouwers dienen in het hun aangeduide vak te blijven (zitten). 

- Er dient plaats genomen te worden in bubbels van twee, met telkens minstens één zitje 

er tussen. AANPASSING: de bubbels mogen uit maximum 5 personen bestaan, met 

tussen elke bubbel 2 lege zitplaatsen. 

- GEEN wachtrijen toegelaten bij het binnenkomen. Tijdschema voor betreden van elk vak 

is vastgelegd. 

- Er dient rekening te worden gehouden met de beschikbare sanitaire voorzieningen per 

vak 

- Er dient een drankverkooppunt voorzien te zijn per vak, zodanig dat er niet van vak 

gewisseld dient te worden om drank te bekomen 

- Eetstanden kunnen voorzien worden in open lucht achter de tribunes 

- De maatregelen dienen te worden gecontroleerd door (corona) stewards 

 

3. Selectie van de te gebruiken vakken in het Daknamstadion : 
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- Hoofdgebouw – vak “ inside Seats “ : maximum 75 personen 

- Tribune 1 – vak “outside seats” : maximum 400 personen 

- Tribune 4 – vak “links” (vakken N,O en P) : maximum 400 personen 

- Tribune 4 – vak ” rechts” (vakken M en L) : maximum 400 personen 

- Tribune 3 – vak “links” (vakken G, H en I) : maximum 400 personen 

- Tribune 3 – vak “rechts” (vakken E en F) : maximum 400 personen 

- Tribune 2 – Vak C : maximum 200 personen 

- Tribune 2 – Vak B : maximum 100 personen 

 

Het Daknamstadion zou toegang geven aan 2.375 personen in corona tijden bij officiële 

wedstrijden van het Eerste Elftal van SC Lokeren – Temse in 2de afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 

4. Beschrijving van de toegangen en faciliteiten per geselecteerd vak : 

 

a. Vak “inside Seats” – Hoofdgebouw : 

 

- Gereserveerd voor het Bestuur van beide spelende clubs en hun genodigden 

- Ingang langs de kantelpoorten van de ingang van de Voetbalstraat. Daarna neemt men 

per twee (in zijn bubbel) de lift naar de derde verdieping. 

- Uitgang langs de trap van de derde verdieping naar beneden en daarna de schuifdeur 

links (gezien van binnenuit) in de Voetbalstraat om het gebouw te verlaten. 

- Dranken vanuit Lato zaal 

 

b. Vak “Outside Seats” – Tribune 1 : 

 

- In principe voorbehouden voor abonnementen 

- Ingang langs kantelpoorten van de ingang van de Voetbalstraat. Daarna neemt men de 

linkse kant van de trap naar boven, zoals aangeduid op de treden van deze trap 

- Uitgang langs dezelfde trap maar dan naar beneden en rechts van de trap, zoals 

aangeduid. Daarna via de schuifdeur links (gezien van binnenuit) in de Voetbalstraat om 

het gebouw te verlaten. 

- Dranken in Socio club 

 

c. Vak “links” – Tribune 4 : 

 

- Ingang langs kantelpoorten van Tribune 4 

- Uitgang langs rolpoort “links” (gezien van buitenuit achteraan de tribune) 

- Te gebruiken toiletten : links in Tribune 4 (gezien van buitenuit) 
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- Drankverkooppunt 1 in Tribune 4 

- Afgesloten van Vak “rechts” door een nadarafsluiting binnen in Tribune 4 

 

d. Vak “rechts” – Tribune 4 : 

 

- Ingang langs poort P 15 van Tribune 4 

- Uitgang langs rolpoort “rechts” (gezien van buitenuit achteraan de tribune) 

- Te gebruiken toiletten : rechts in Tribune 4 (gezien van buitenuit) 

- Drankverkooppunt 2 in Tribune 4 

- Afgesloten van Vak “rechts” door een nadarafsluiting binnen in Tribune 4 

 

e. Vak “links” – Tribune 3 :  

 

- Ingang langs de kantelpoorten van poort P13 achter Tribune 3. Daarna de twee linkse 

trappen in Tribune 3, gezien vanaf de achterkant van Tribune 3. 

- Uitgang langs poort P14 achter Tribune 3. 

- Te gebruiken toiletten : deze van” kleine” kantine Oost 

- Drankverkooppunt “kleine” kantine Oost. 

- Afgesloten van Vak “rechts” door een nadarafsluiting binnen in Tribune 3 

Vak “rechts” – Tribune 3 : 

 

- Ingang langs poort P20 achter Tribune 3. Daarna via poort P12 en de twee rechtse 

trappen in Tribune 3, gezien vanaf de achterkant van Tribune 3. 

- Uitgang langs dezelfde weg, te weten de twee rechtse trappen in Tribune 3, gezien vanaf 

de achterkant van Tribune 3. Daarna via Poort P12 naar poort P20 en daar naar buiten. 

- Te gebruiken toiletten : deze van “grote kantine Oost 

- Drankverkooppunt “grote” kantine Oost 

- Afgesloten van Vak “links” door een nadarafsluiting binnen in Tribune 3 

 

f. Vak C – Tribune 2 : 

 

- In principe voorbehouden voor sfeergroep Authentics 

- Ingang langs poort P11 en daarna trap naar boven aan poort S5 

- Uitgang langs ijzeren trap achter Vak C en daarna langs poort P11 

- Te gebruiken toiletten : deze achter Vak 2 van Tribune 2 

- Drankverkooppunt kantine sfeergroep Authentics 

 

g. Vak B – Tribune 2 : 

 

- Ingang langs kantelpoorten aan poort P7 en daarna P8 
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- Uitgang langs ijzeren trap achter Vak B2 en daarna buiten langs poort P7. 

- Te gebruiken  toiletten : deze van het vak “bezoekers” 

- Drankverkooppunt kantine “bezoekers” 

- Opmerking : Toeschouwers van de bezoekende ploeg worden toegelaten tot het 

Daknamstadion, Tribune 1, Vak A1 via poort 17. Voor zover het een thuiswedstrijd met 

beperkt risico betreft. Wat voor het merendeel van de thuiswedstrijden in 2de afdeling 

Voetbal Vlaanderen het geval is. Voor een thuiswedstrijd met gemiddeld of hoog risico, 

zullen de bezoekende toeschouwers, na overleg met politie Lokeren worden 

ondergebracht in de vakken B1 en B2. 

 

5. Tijdschema betreden Daknamstadion : 

 

- 1 Hr voor aanvang wedstrijd : Vak “inside Seats” - Hoofdtribune 

- 1 hr voor aanvang wedstrijd : Vak “links”  – Tribune 4 

- 1 hr voor aanvang wedstrijd : Vak “links” – Tribune 3 

- 1 hr voor aanvang wedstrijd : Vak C – Tribune 2 

- 30 minuten voor aanvang wedstrijd : Vak “Outside Seats” – Tribune 1 

- 30 minuten voor aanvang wedstrijd : Vak “rechts” – Tribune 4  

- 30 minuten voor aanvang wedstrijd : Vak “rechts” – Tribune 3 

- 30 minuten voor aanvang wedstrijd : Vak B – Tribune 2 

 

6. Ticketverkoop : 

 

- In principe ENKEL via voorverkoop 

- Er is GEEN verkoop van tickets toegelaten op de dag van de wedstrijd 

- Aan personen waarvan de gegevens voorkomen in de database van de club 

- Bijhouden van een lijst met de aanwezige personen met vermelding van adres en GSM Nr 

 

7. Reglement Inwendige Orde (RIO) : 

 

- Het Reglement Inwendige Orde (RIO) van het Daknamstadion, zoals uitgehangen aan elke 

ingang, blijft van toepassing bij de wedstrijden van het Eerste Elftal van SC Lokeren – 

Temse. Ook in deze corona tijden. 

- Elke persoon die de buitenomheining van het Daknamstadion overschrijdt, neemt kennis 

van de bepalingen van dit RIO, aanvaardt deze en leeft deze na 

- Tegen mogelijke overtreders zal de club de procedure Burgerrechtelijke Uitsluitingen 

(BU) opstarten. 
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