
 
 
 
 
 

Trainingen jeugd en senioren (dames / heren) v.v. Asser Boys mei en juni 2020 (Corona)  bladzijde 9 

Adviezen voor voetballers 

 

- 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; 

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19); 

- ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

- reis alleen of kom met één persoon uit jouw gezin naar de training; 
- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark en wacht 

op de daarvoor aangewezen plek op de parkeerplaats; 
- kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid en bij voorkeur op de fiets naar de training; 

wanneer je in de auto naar het sportpark komt wacht je in de auto totdat het hek naar het 
sportpark door de toezichthouders geopend wordt (10 minuten voor aanvang van de 
training); 

- kom in sportkleding naar de training: de kleedkamers zijn gesloten, je kunt niet douchen; 
- zorg dat je voor de training thuis naar het toilet bent geweest; 
- volg altijd de aanwijzingen en instructies op van de trainers, van de bestuursleden en van de 

toezichthouders; 
- voetballers van 13 t / m 18 jaar en senioren moeten 1,5 meter afstand houden tot alle 

andere personen (behalve personen uit het eigen gezin), dus ook tot trainers en andere 
sporters. Bij voetballers t / m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

- neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
- verlaat direct na de training het sportpark. Leden die  op de fiets naar de training komen 

verlaten het sportpark via de dam en het fietspad dat leidt naar de Lonerstraat. 
Kinderen die met de auto zijn gebracht en senioren die met de auto naar het sportpark zijn 
gekomen lopen rechts om veld 1 en rechts om de kantine langs de heg naast de toegangsweg 
(veldzijde) langs de velden 2 en 3 terug naar het hek en de parkeerplaats en kunnen daar 
opgehaald worden c.q. in hun auto stappen. 

  


