
 
 

 

 

Protocol : Brengen en ophalen  
• Wij vragen ouders en/of verzorgers de kinderen bij voorkeur te brengen met 

de auto, danwel te voet. Stalling van fietsen op het complex proberen wij tot 
een minimum te beperken. 

• Wij vragen ouders onderstaand stroomschema voor het brengen en halen te 
gebruiken. Dit zorgt voor een goede afhandeling van verkeer en zorgt voor 
overzicht voor onze vrijwilligers. Ook ziet u op deze manier of uw 
zoon/dochter zich op het veld bij de trainer voegt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

• Bij het brengen/halen van uw zoon/dochter met de auto vragen wij om de 
groene pijlen in acht te nemen en netjes achter elkaar op te stellen. Dit zorgt 
ervoor dat de kinderen veilig kunnen uitstappen en er geen auto’s vanaf 2 
kanten komen waardoor een onoverzichtelijke situatie kan ontstaan. De 
corona coördinator kan zo ook goed zien of uw zoon/dochter veilig het 
complex betreed. 

• Bij het te voet brengen/halen van uw zoon/dochter vragen wij u om eveneens 
de groene lijnen te volgen. Mensen die toch met de fiets komen vragen wij 
ook de gele lijnen te volgen en het laatste stuk lopend af te leggen. Bij 
meerdere voetgangers, denk aan de 1,5 meter afstand! 

• Spelers die een fiets bij zich hebben dienen deze op het beklinkerde gedeelte 
bij het bovenste speelveld te plaatsen.  

• Het complex is vanaf 10 minuten voor aanvang van de training voor spelers 
toegankelijk. 

• Na afloop van de training begeleid de trainer de kinderen tot aan de 
toegangspoort van het complex. Alleen de speler/speelster waarvan de ouder 
vooraan in de rij van auto’s staat mag het complex verlaten. Dit om het 
overzicht te bewaren.  

• Kinderen die te voet opgehaald worden, daarvan vragen wij de ouders zich op 
te stellen op 1,5 meter afstand in een rij in het verlegde van de bocht (zie 
groene pijl). Ook hier geld dat alleen het kind waarvan de ouder vooraan in de 
rij staat het complex mag verlaten. 

 

 
 
 


