
Frisbee Jeugd 
 
 
Je mag weer frisbeeën! Maar…. Alleen als we ons allemaal aan een aantal afspraken 
houden. Het is eigenlijk net als met Spirit of the game. Als iedereen de afspraken kent en 
elkaar helpt om zich daar aan te houden dan kunnen wij ze weer zien vliegen! 
 
De afspraken: 
❏ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. 
❏ Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft of benauwdheidsklachten. Als iedereen 

bij jou thuis 24 uur geen klachten heeft, dan mag je weer sporten. 
❏ Blijf thuis als iemand bij jouw thuis positief getest is op COVID-19. Omdat je 14 

dagen later nog ziek kunt worden moet je nog 14 dagen thuis blijven. En kun je dus 
ook niet naar de training. 

❏ Kun je niet komen trainen? Meld je dan altijd af! Zo weten je trainers en de 
vereniging altijd hoeveel mensen er zullen zijn. 

❏ Kom alleen naar de sportlocatie wanneer je ook een training hebt. 
❏ Als het kan dan kom je in je eentje en op de fiets. Als het niet anders kan dan mogen 

één ouder/verzorger je komen brengen en halen. Je ouder/verzorger mag niet blijven 
kijken tijdens de training.  

❏ Doe thuis je sportkleding al aan. Alle kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet 
douchen of naar de WC. Ga voor je vertrekt thuis nog even naar het toilet. 

❏ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
❏ Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training naar het sportpark. 

Wacht tot de training begint op de plek die daarvoor is aangewezen. 
❏ Luister altijd naar de trainers, bestuursleden of mensen van het sportpark. (Deden 

jullie natuurlijk altijd al.) 
❏ Ben je ouder dan 12? Dan moet je altijd 1,5 meter afstand houden tot alle andere 

mensen. Dus ook tot trainers en andere sporters.  
❏ Ben je jonger dan 12? Dan mag je alleen in de buurt komen van kinderen die ook 

jonger zijn dan 12.. 
❏ Gebruik alleen je eigen spullen. Alle frisbees maken we voor én na de training 

schoon met water en zeep of reinigingsdoekjes. 
❏ Als de training is afgelopen dan ga je direct naar huis. 

 
Het is heel belangrijk dat je deze afspraken begrijpt. Is iets niet 
duidelijk? Geeft niks! Stel al je vragen aan je ouders/verzorgers, 
je trainers of het bestuur van je vereniging. 
 
Heel veel plezier! 

Let op! Deze afspraken kunnen veranderen. De afspraken hierboven zijn op 24 april 2020 opgeschreven. 


