
 

Regels Push-Park 

 

ALGEMEEN 

 Het Push –park is tijdens deze Corona –periode niet voor iedereen toegankelijk: 

o Op weekdagen alleen geopend voor de leden, die dan moeten trainen en hun trainers 

of in geval van wedstrijden, voor de spelers/speelsters, teambegeleiding en 

scheidsrechters; 

o In het weekend voor de leden, die een wedstrijd spelen en voor het begeleidingsteam 

(coach, manager) en de scheidsrechters; 

 Op het Pushpark lopen coördinatoren rond, die als zodanig te herkennen zijn (geel hesje); 

 Iedere volwassene dient de 1,5 meter afstandsregel in en om het Push-park in acht te nemen; 

 De toegang naar het Pushpark is als volgt ingedeeld: 

o Ingang én uitgang is voor fietsers en scooters via de leverancierstoegang, naast veld 3 

o Ingang én uitgang voor voetgangers is via de ingang bij de parkeerplaats aan de 

Nieuwe Inslag, bij de autoparkeerplaats; 

 Houd bij beide ingangen en uitgangen zoveel mogelijk rechts, zodat je tegemoet komend 

verkeer niet hindert; 

 De fietsersingang aan de Heerbaan is voorlopig afgesloten; 

 (Groot)ouders en andere toeschouwers zijn helaas niet welkom bij trainingen en/of wedstrijden 

tijdens deze periode; 

 

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN JONGSTE JEUGD: 

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

veld 2 gebracht, daarna verlaten de ouders direct weer het complex; 

o Alle andere kinderen, dus vanaf 3tallen, komen zelf het complex op: 

 Indien op de fiets: via de ingang naast veld 3 

 Indien zij gebracht worden met de auto: via de ingang aan de Nieuwe Inslag 

o Proefleden komen samen met hun ouders en melden zich bij Ernestine; 

 

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN JEUGD: 

o Alle kinderen, spelend/trainend A t/m D, komen zelf het complex op: 

 Indien op de fiets: via de ingang naast veld 3 

 Indien zij gebracht worden met de auto: via de ingang aan de Nieuwe Inslag 

 

Er is dus geen eenrichtingsverkeer meer op het complex. Houd alstublieft rekening met het drukke 

verkeer op de Nieuwe Inslag. Volg de instructies op van onze coördinatoren! 


