
Informatie voor spelers en ouders 

  

 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°); 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19).Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• zorg dat je 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent, zodat vv Hoeven rekening kan 

houden met de toestroom. Kom niet eerder naar de training; 

• kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een training staat gepland; 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar vv Hoeven. Het is niet toegestaan voor 

ouders/verzorgers om het sportpark te betreden om de training te volgen. Vanuit vv Hoeven staan er 

herkenbare begeleiders om dit in goede banen te leiden; 

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers zijn gesloten en trainers kunnen niet helpen 

met bijvoorbeeld veters strikken. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent 

geweest. De kleedkamer van de scheidsrechters is open om je handen te wassen. Tevens zijn hier 

hygiënedoekjes en hangt hier een AED; 

• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar vv Hoeven en wacht op aanvang 

van de training op de daarvoor aangewezen plaats op het kunstgrasveld; 

• volg altijd de aanwijzingen op die vanuit vv Hoeven worden gegeven; 

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook 

tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan 

de orde; 

• het reinigen van een voetbal is niet nodig. Ieder team gebruikt de eigen ballen. Materialen worden 

door de trainers klaargezet en ook na de training weer opgeruimd door de trainers. Materialen 

worden door de trainers opgepakt met handschoenen die te vinden zijn in het ballenhok; 

• indien hesjes worden gebruikt worden deze door de speler die het hesje draagt mee naar huis 

genomen om te wassen; 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Bidons mogen niet worden gedeeld; 

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie; 

• vragen kunnen via de trainer aan het coronateam van vv Hoeven worden gesteld. Hierin zitten 

vertegenwoordigers vanuit de trainers en het jeugd- en hoofdbestuur. 


