
 

Huisregels V.V. Jubbega jeugdwedstrijden: 
 
Basisregels: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen 

• Ben je 18 jaar en ouder; houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Was regelmatig je handen 

 

Wedstrijden:  

1. Voor de JO7 t/m JO11 teams zijn de veranderingen beperkt, deze spelers kunnen gebruik maken 

van de kleedkamers zonder onderling rekening te moeten houden met de 1,5 meter. Ouders die 

de kinderen helpen met aan- en uitkleden, dragen een mondkapje in de kleedkamer. Het is niet 

mogelijk 1,5 meter afstand te houden, wanneer alle spelers en ouders in de box aanwezig zijn. In 

de rust mogen er maximaal 2 begeleiding mee de kleedkamer in, welke rekening moeten houden 

met de 1,5 meter of zij dragen een mondkapje. 

2. Voor de JO13 t/m JO19 teams zijn de veranderingen beperkt, deze elftallen kunnen gebruik maken 

van de kleedkamers zonder rekening te houden met de 1,5 meter afstandsregel. Bij genoemde 

teams mogen maximaal 2 begeleiding mee de kleedkamer in, welke rekening moeten houden 

met de 1,5 meter regel of zij dragen een mondkapje. 

3. De wedstrijdbesprekingen, van V.V. Jubbega teams, kunnen worden gedaan in de 

leidersvergaderruimte of buiten rondom het voetbalveld.  

4. Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons om water uit te drinken. Laat iedere speler een eigen 

bidon meenemen.  

5. Na het douchen wordt de kleedkamer zo snel mogelijk verlaten. 

6. Vermijd als trainer/begeleider en toeschouwers, geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen of 

zingen. 

7. In de dug-out moet de begeleiding de 1,5 meter afstand aanhouden te opzichte van de spelers.  

8. Op het sportpark mogen maximaal 250 bezoekers aanwezig zijn. Langs de lijn moeten de 

toeschouwers de 1,5 meter afstand in achtnemen. 

9. In de kantine gelden de aangegeven routes. De ingang en uitgang worden aangegeven met 

bordjes. Ook hier 1,5 meter afstand houden.  

10. Betalingen in de kantine zoveel mogelijk contactloos/pin. 

11. Laat de bar zo veel mogelijk vrij en geeft kantine personeel de ruimte. 

12. Graag respect voor onze vrijwilligers wanneer je op 1 van bovenstaande punten wordt 

aangesproken.  

 

We gaan er ondanks alles vanuit dat we er toch weer mooi nieuw seizoen van gaan maken en dat we 

mogen genieten van mooie wedstrijddagen. 

 

 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, 

 

Bestuur V.V. Jubbega 

 


