
Coronaregels voor Junioren en Jongste Jeugd 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukke plekken  

 Heeft u klachten? Blijf thuis.  

 Was zoveel mogelijk uw handen 

 Volg ten allen tijden de aanwijzingen van bestuursleden/vrijwilligers op.  

 Ga je naar een andere vereniging lees via hun website goed de coronaregels na  

 Ben jij geen speler of scheidsrechter? Meld je dan aan via de aanwezige QR-code* 

 Doet jouw team aan carpoolen en ben je boven de 13 jaar? Zorg dan dat alle leden in de 

auto een mondkapje dragen. 

           Thuis spelend Team               Bezoekend Team        .                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alleen ouders zijn welkom om de 

wedstrijd van zijn/haar kind bij te wonen.  

 Ben je een ouder? Registreer je dan aan 

via de QR code aan het begin van het 

terrein.*  

 8 Spelers tegelijk in de kleedkamers. 

Hier mag geen teambespreking 

plaatsvinden  

 Alle begeleiders en niet geregistreerde 

coaches verzoeken wij zich aan te melden 

via de QR-code's welke op het terrein 

beschikbaar zijn*.  

 Houd ten alle tijden voldoende afstand.  

 Maximaal 6 begeleiders per bezoekend 

team.  

 8 Spelers tegelijk in de kleedkamers. Hier 

mag geen teambespreking plaatsvinden  

 

 



 

 

Coronaregels voor Senioren 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukke plekken  

 Heeft u klachten? Blijf thuis.  

 Was zoveel mogelijk uw handen 

 Volg ten allen tijden de aanwijzingen van bestuursleden/vrijwilligers op.  

 Ga je naar een andere vereniging lees via hun website goed de coronaregels na  

 Ben jij geen speler of scheidsrechter? Meld je dan aan via de aanwezige QR-code* 

 Doet jouw team aan carpoolen? Zorg dan dat alle leden in de auto een mondkapje dragen. 

                  Thuis spelend Team                                Bezoekend Team                  

 

 

 

 

 

 Alleen ouders zijn welkom om de 

wedstrijd van zijn/haar kind bij te 

wonen.  

 Ben je een ouder? Registreer je 

dan aan via de QR code aan het 

begin van het terrein.*  

 Maximaal 8 spelers tegelijk in de 

kleedkamer, hier kan geen 

bespreking plaatsvinden. 

 Alle begeleiders en niet geregistreerde 

coaches verzoeken wij zich aan te 

melden via de QR-code's welke op het 

terrein beschikbaar zijn*.  

 Houd ten alle tijden voldoende afstand. 

 Maximaal 8 spelers tegelijk in de 

kleedkamer, hier kan geen bespreking 

plaatsvinden 



Regels omtrent de Bar/clubhuis 

 Op de trainingsdagen is de bar 

gesloten, deze is alleen open op  

 Op alle dagen zijn de toiletten 

geopend.  

 Desinfecteer bij het betreden van 

het clubhuis ten alle tijden je 

handen. (ook wanneer je alleen 

naar het toilet gaat) 

 

Regels omtrent de wedstrijd 

 Er zal geen shake hands/ stick shake 

plaatsvinden 

 Er mag niet geyellt worden 

 Zo snel mogelijk de dugout en het 

veld verlaten zodat het volgende 

team weer kan aantreden.  

 Iedereen boven de 18 is verplicht 1,5 

meter afstand te houden in de 

dugout. Hiervoor kunnen extra 

stoelen en banken neergezet worden. 

 Zorg zelf voor desinfecterende gel of 

spray.  

 

Positief geteste spelers of spelers die 
verplicht worden gesteld in quarantaine te 
gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan 
wedstrijden, trainingen of andere 
clubactiviteiten. 

 

Bij een positieve test binnen een 
team, bepaalt de GGD op basis van 
bron- en contactonderzoek de 
gevolgen voor de rest van het team.  

In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook 
als er in een team een of meerdere personen positief 
getest hebben op het coronavirus of personen in 
quarantaine zijn gesteld. Mocht een team 
onverhoopt in de problemen komen, schakel dan 
tijdig met de competitieleiding over de mogelijkheden 
tot uitstel van de wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de coronamaatregelen mailt u dan naar secretaris@tempo34.nl  

*Alle contactgegevens zullen maximaal 2 weken bewaard worden, na 2 weken zullen deze gegevens automatisch verwijderd worden uit ons systeem. U kunt zich ook registreren 

via de volgende link: https://tempo34.nl/registratie/  

mailto:secretaris@tempo34.nl
https://tempo34.nl/registratie/

