



Jongste Jeugd  

Protocol Onderlinge Wedstrijden per 31 oktober 2020 

Onder de huidige coronaregels ligt de competitie voor de jongste jeugdteams stil. Wel is 
het toegestaan om onderlinge wedstrijden te spelen. Om dat op een voor iedereen 
verantwoorde en veilige wijze te doen, is besloten om voor de jongste jeugdteams de 
onderlinge wedstrijden vanuit de vereniging te organiseren. De TC Jongste Jeugd neemt 
de organisatie hiervan op zich en zal conform onderstaand protocol te werk gaan. De 
onderlinge wedstrijden voor de jongste jeugdteams starten zaterdag 31 oktober 2020.


1. Alle onderlinge wedstrijden worden door de TC Jongste Jeugd georganiseerd;

2. Onderlinge wedstrijden zijn op zaterdag en worden in de ochtend tussen 9.00 en 

11.00 uur gespeeld;

3. De wedstrijden zullen op de gebruikelijke wijze (app/website) worden aangekondigd;

4. Onderlinge wedstrijden op eigen initiatief zijn niet mogelijk;

5. De grootte van het begeleidingsteams (coaches) wordt geminimaliseerd en is ter 

bepaling van de TC JJ;

6. Er is bij de wedstrijden geen publiek aanwezig;

7. Er vinden op ons terrein geen wedstrijdbesprekingen plaats;

8. Spelers/speelsters die gebracht worden, kunnen door hun ouders/verzorgers tot aan 

het hek bij het clubhuis worden begeleid;

9. Na de wedstrijd verlaten de teams onder begeleiding van de coaches direct onze 

accommodatie;

10.De coaches houden controle dat alle coronaregels en de regels uit dit protocol door 

zichzelf en hun teamspelers/-speelsters worden opgevolgd;

11.Alle aanwijzingen van de door de vereniging aangewezen CoCo moeten worden 

opgevolgd;

12. Iedereen van 13 jaar en ouder dient zich vooraf te registeren.


 



 

Junioren (D t/m A) 

Protocol Onderlinge Wedstrijden per 24 oktober 2020 

Onder de huidige coronaregels ligt de competitie voor alle juniorenteams stil. Wel is het 
toegestaan om onderlinge wedstrijden te spelen. Om dat op een verantwoorde en veilige 
wijze te doen, is dit duidelijke en heldere protocol opgesteld. Omdat we alle 
randvoorwaarden op een goede wijze kunnen invullen, is het mogelijk om al op zaterdag 
24 oktober een onderlinge wedstrijd te spelen.


1. Wedstrijden moeten per e-mail worden aangemeld bij het wedstrijdsecretariaat via 
wedstrijdenjunioren@hvwestland.nl;


2. Onderlinge wedstrijden zijn alleen op zaterdagen (dus niet op zondagen) en worden in 
de middag na 12.00 uur gepland;


3. Aanmeldingen moeten uiterlijk op donderdagen voor de speelzaterdag gedaan 
worden;


4. Wedstrijdsecretaris bepaalt tijd en veld;

5. vol = vol;

6. Vooraf reserveren van een tijd of veld en daarna pas een tegenstander zoeken is niet 

mogelijk;

7. Er zijn maximaal 2 coaches per team aanwezig (dus geen trainers, managers, etc);

8. De teams regelen zelf 2 scheidsrechters;

9. De aanmelding moet voorzien zijn van de volgende gegevens:


• Om welke teams het gaat;

• Wie de coaches van beide teams zijn;

• Wie de scheidsrechters zijn.


10.Er is bij de wedstrijd geen publiek aanwezig;

11.Er vinden op ons terrein geen wedstrijdbesprekingen plaats;

12.Spelers/speelsters die gebracht worden, kunnen door hun ouders/verzorgers tot aan 

het hek bij het clubhuis worden begeleid;

13.Er is maximaal 30 minuten inspeeltijd. Kom niet te vroeg, precies op tijd is goed!

14.Na de wedstrijd verlaten de teams in groepjes van vier personen onder begeleiding 

van de coaches direct onze accommodatie;

15.De coaches houden controle dat alle coronaregels en de regels uit dit protocol door 

zichzelf en hun teamspelers/-speelsters worden opgevolgd;

16.Alle aanwijzingen van de door de vereniging aangewezen CoCo moeten worden 

opgevolgd;

17. Iedereen dient zich vooraf te registeren.
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