
 

 

Beste leden en gasten van Blauw Geel 38 Jumbo, 

 

Met groot genoegen kunnen we jullie mededelen dat wij als Blauw Geel 38 Jumbo verheugd zijn jullie 

weer te mogen ontvangen op het Prins Willem Alexander Sportpark. We mogen met de 

aangekondigde maatregelen van het RIVM met ingang van zaterdag 5 juni weer wedstrijden 

organiseren en gebruik maken van alle faciliteiten. Wij als Blauw Geel 38 Jumbo hebben de insteek 

dat we weer zo snel als mogelijk weer terug gaan naar normaal. Er gelden nog wel voorwaarden 

waaraan wij moeten voldoen. 

 

Wedstrijden en trainingen. 

 Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. Ook tegen 
tegenstanders van een ander club. 

 Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen teams van 
Blauw Geel 38 Jumbo.  

 Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. 
Uitzonderingen hierop zijn Trainers, leiders, coaches, ouder(s) / begeleider(s) die ter 
ondersteuning van de kinderen naar de wedstrijden rijden en ouder(s) / begeleider(s) 
waarvan het kind beperkingen heeft. Langs de lijn dient de 1,5 afstand regel 
gerespecteerd te worden. 

 Kleedkamers en douches zijn geopend.  
 Teams van 18 + dienen de 1,5 meter maatregel te respecteren in de kleedkamers, 

douches en kantine. Voor teams 18 + zullen op aanvraag kleedkamers beschikbaar 
worden gesteld, graag een verzoek naar trainingen@blauwgeel.nl sturen. 

 Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden. 

Advies voor rijden naar uitwedstrijden.  

 Raadplaag de website van de bezoekende club voor lokale maatregelen en 
respecteer deze. 

 Draag een mondkapje tijdens vervoer. 
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Was regeling. 

 De was regeling is wederom van kracht. Teams kunnen de team tenues aanbieden 
conform de geldende was regeling. 

kantine en terras. 

 De kantine is weer open met een beperking tot 50 personen. 
 In de kantine is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 Kantine is open tot 1 uur na laatst gespeelde wedstrijd. 
 Zitten in de kantine en op het terras is verplicht. 
 Maximaal 4 personen (18 +) met een onderlinge afstand van 1,5 meter. 
 Op het terras is het dragen van een mondkapje niet verplicht. 
 In de kantine worden een beperkte hoeveelheid snacks geserveerd. 
 Voor diabetici is suikervrije drank beschikbaar. 

 

  

 


