
• Funkey’s verzamelen voor het 
clubhuis

• De trainers vangen daar de 
kinderen op

• De kinderen worden na afloop  
door de trainers weer 
teruggebracht naar de uitgang

• Ouders wachten op de 
kinderen bij de uitgang

Zaterdagochtendgroepen

Wedstrijden:
• Alleen toegang voor de spelers 

en 2 coaches per team
• 30 minuten voor aanvang van 

wedstrijd vóór het clubhuis 
verzamelen

• Met het hele team loop je 
gezamenlijk naar het veld

• Het team loopt na afloop van 
de wedstrijd samen met de 
coach terug naar de uitgang

Trainingen:
• 5 minuten voor aanvang 

aanwezig voor het clubhuis
• Trainers wachten bij clubhuis
• Trainers brengen na de 

training de kids naar uitgang
• Geen ouders op het sportpark

F- en E-teams (en benjamins)

Wedstrijden:
• Alleen toegang voor de spelers 

en 2 coaches per team
• Uiterlijk 30 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd naar
de club

• Wij vragen aan jullie om zo 
veel mogelijk op de fiets te 
komen

• Verzamelen op het veld en 
teambesprekingen vinden 
buiten op het veld plaats

Trainingen:
• 5 minuten voor aanvang naar 

het veld
• Alleen trainers en spelers

toegestaan op het sportpark

D- tot en met A-teams

• Maximaal 30 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd 
verzamelen

• Na de wedstrijd of training 
direct het sportpark verlaten

• Geen alcoholgebruik na afloop 
van wedstrijden of training, 
want het clubhuis is dicht

Senioren

• Het sportpark is alleen 
toegankelijk voor spelers, 
trainers, begeleiders, coaches, 
(corona)vrijwilligers en 
scheidsrechters

• Halen en brengen bij de in- en 
uitgang

• Bezoekende teams:
maximaal 3 rij-ouders en 2 
coaches per team

• Uiterlijk 15 minuten voor 
aanvang wedstrijd aanwezig 
zijn op het veld

• Gedesinfecteerde fluitjes zijn 
in het clubhuis beschikbaar

• Na afloop van de wedstrijd de 
fluitjes in de doos op de bar 
plaatsen, zodat ze weer 
gedesinfecteerd worden

• Max 1 persoon in de 
toiletruimte toegestaan

• Kleedkamers zijn gesloten
• Bar is gesloten
• EHBO-kist en icepacks zijn 

beschikbaar bij de bar

• Draag naar uitwedstrijden 
vanaf 13 jaar een mondkapje 
in de auto. Zorg samen voor 
voldoende mondkapjes per 
team.

• Advies is om met vaste 
groepjes te reizen

• Blijf thuis bij klachten
• Als je positief bent getest op 

Covid-19, ben je verplicht dit 
direct aan je coach te melden
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