
 

Regels Push-Park 

 

 Het Push –park is tijdens deze Corona –periode alleen geopend voor de kinderen, die training 

volgen en hun trainers. Ouders mogen niet op het terrein komen of bij de ingang wachten; 

 Tevens zijn er (volwassen) coördinatoren aangesteld, die als zodanig herkenbaar zijn; 

 Iedere volwassene en elke A-, B- of C -speler dient de 1,5 meter afstandsregel in en om het 

Push-park in acht te nemen; 

 Indien je met de auto naar Push komt, svp de aanwijzingen op het parkeerterrein volgen. Het 

parkeerterrein is ingedeeld in: 

o Kiss and Ride –plekken (brengen en halen van kinderen) 

o Vakken om kort te parkeren: wachten op de kinderen 

o Parkeerplekken voor trainers en coördinatoren 

 Let op: volwassen mogen het Push-park alleen betreden, indien zij daar moeten 

zijn (coördinatoren, trainers) en gebruiken de toeleveranciersingang 

 De ingang aan de Nieuwe Inslag (parkeerplaats bij Veld Craze) is alleen toegankelijk voor 

de Jongste- én D –jeugd: 

o De allerkleinste kinderen (Kicks ’n Sticks 4- tot 6jarigen) worden door de betreffende 

trainer afgehaald en teruggebracht bij de parkeerplaats 

o Vanaf de drietallen komen de kinderen zelf het sportpark op: 

 De fiets wordt geplaatst in de fietsenstalling van kinderen tot en met 12 jaar; 

 Daarna melden zij zich bij het centrale verzamelpunt, bij de Jumbo –vlag, aan 

de achterzijde van het clubhuis 

 De veldcoördinator haalt daar de kinderen op en begeleidt ze naar hun 

trainingsveld 

 Na de training in omgekeerde volgorde en begeleiden we de kinderen richting 

uitgang, waar de kinderen achter de hekken wachten tot ze opgehaald worden 

door hun ouders 

 Kinderen van de 6- en 8tallen én de D –jeugd lopen zelf naar de uitgang bij de 

Nieuwe Inslag (parkeerplaats) en wachten daar op hun ouders achter de 

hekken (tenzij ze zelf naar huis mogen fietsen); 

 Alle jeugd (A, B én C) én volwassenen, zowel op de fiets als met de auto, dienen de ingang 

naast veld 3 (de leveranciersingang) te gebruiken; 

 Tijdens de trainingen van de Jongste Jeugd én de D –jeugd is er een parkeerwacht aanwezig 

op het parkeerterrein. Volg alstublieft zijn of haar aanwijzingen op! 

 De ingang aan de Heerbaan (fiets- of voetgangersingang) is tijdens deze periode gesloten; 

 Men kan het veld pas betreden, als het team, dat voor je traint, het veld heeft verlaten; 

 Volg de aanduidingen op het park, zodat er zo min mogelijk onderling contact is 

 Luister naar de aanwijzingen van de coördinatoren, welke herkenbaar zijn aan de gele hesjes 

 


