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Spelers

training
 Als je komt trainen,   ga je vijf minuten voor de aanvangstijd door het keukentje langs de 

buitenmuur naar de achterkant van de zaal. Daar kun je eventueel vast de schoenen aantrekken 
e.d. Als je trainingsveld leeg is, ga je met je team naar het veld.
Ben je te vroeg, dan kun je op de tribune wachten. Als je veld vrij is, neem je de trap bij de 
toiletten en via de spelersgang ga je door de eerste kleedkamer de zaal in.

 Als je getraind hebt,   verlaat je het veld via de kleedkamers. De trainer stop 5 minuten voor de 
eindtijd met de training. Dan verlaat je direct de zaal. Je doucht bij voorkeur thuis. Als het echt 
moet, dan kun je de douches gebruiken. Let op 1,5 meter afstand. 
Je trekt je buitenschoenen aan en je gaat via de spelersgang en de tussendeur naar buiten. Je 
mag niet op de tribune of in de gangen blijven hangen.

wedstrijden
 Je komt in je wedstrijdkleding naar de hal, een kwartier voor de aanvangstijd. Je gaat de trap op 

naar de tribune. Als jouw veld nog niet vrij is, kun je op de tribune wachten. Is je veld vrij, dan 
neem je de trap bij de toiletten en ga je via de spelersgang  door de eerste kleedkamer de zaal in.

 Na de wedstrijd verlaat je de zaal direct (als je geen andere taak in de zaal meer hebt) via de 
kleedkamers. Je trekt je buitenschoenen aan en je gaat via de spelersgang en de tussendeur naar 
buiten. Je mag niet op de tribune of in de gangen blijven hangen.

Publiek

Publiek is niet toegestaan in de sporthal. De kantine is gesloten.
 Ouders van kinderen (tot en met 17 jaar) mogen bij trainingen en thuiswedstrijden niet blijven 

kijken. 
 Ouders die hun kinderen naar uitwedstrijden brengen, horen bij de teambegeleiding en mogen 

wel blijven kijken. 
 Mag je blijven kijken maar sta je niet op het wedstrijdformulier, dan schrijf je bij binnenkomst in 

de hal  je naam, email, telefoonnummer en dag en tijd op een formuliertje. Doe dit formuliertje 
in de groene bus. VoCASA bewaart de gegevens voor het geval de GGD deze nodig heeft voor een
contactonderzoek. Na 2 weken worden deze gegevens weer vernietigd. 

Looproute tribune
 Je gaat via de trap in het halletje naar boven. Je kiest een plaats op een groene sticker op de 

tribune en daar blijf je verder zitten.
 Na afloop van de wedstrijd verlaat je de tribune via de trap bij de toiletten. Je gaat via de 

spelersgang door de tussendeur naar buiten. Je mag niet op de tribune of in de gangen blijven 
hangen.
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