
Corona regels per 19 november 2020  

Algemeen: 

- Voor iedereen geldt nog steeds, bij klachten, blijf thuis. 
- Kleed je thuis om, kom niet te vroeg naar de club. 
- Na de training, direct naar huis. 
- Gebruik alleen je eigen fles of bidon. 
- Ouders en publiek zijn helaas niet welkom. 
- Kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. 
- Er is een looproute. Ingang vanaf de P plaats naast de containers, uitgang hek bij de jeu de 

boules.  

Competitie: 

- Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan. 

Jeugd: 

- Bij jeugdspelers t/m 17 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge 
afstand tijdens de training. 

- Beperk het aantal trainers/begeleiders bij de trainingen/onderlinge wedstrijden tot een 
minimum. 

- 18 en 19 jarigen moeten zich houden aan de regels zoals hieronder staat aangegeven bij de 
senioren. 

- Ouders worden verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Kijken vanaf de P plaats is 
verleidelijk, maar we willen zoveel mogelijk samenkomsten voorkomen. 

Senioren en 18 + junioren: 

- Vanaf dinsdag 24 november mag er weer getraind worden. Daarbij mag een groepje uit max 
4 personen bestaan.  

- Op een heel veld niet meer dan 6 groepjes van 4. Onderlinge afstand van 1,5m is heilig. 
Veldjes worden duidelijk afgebakend. 

- Voor en na de training niet samenkomen, maar direct naar het veld of naar huis. 
- Het is belangrijk om onderling af te spreken wie wanneer gaat trainen om niet teveel mensen 

tegelijkertijd op het complex te hebben. Overleg met de TC senioren. 
 

Zodra er nieuws is wordt dit bekend gemaakt op de website vv Diepenveen. Laten we proberen om 
de regels zoveel mogelijk te respecteren. Dan is het voor iedereen mogelijk om weer te ( blijven) 
sporten. 

Blijf gezond en denk aan elkaar, bestuur en TC vv Diepenveen. 

 


