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Bijlage met Informatie over de looproutes bij het starten van de 

veldtraining voor de jeugd tot 12 jaar en tot en met 18 jaar van 

TOGO. 

 

Voor het terrein van TOGO zijn  3 overzichten gemaakt met looproutes 

Deze zijn in overleg met de andere sportverenigingen die ook de 

noordelijke in- en uitgang gebruiken, samengesteld. 

Op het terrein zelf hangen pijlen en diverse posters met informatie voor 

sporters en zijn er voorzieningen aangebracht om de looproutes aan te 

geven. Lees deze goed en handel er naar. Begeleiders zullen de trainers 

en sporters daarbij helpen. 
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Als eerste: de ingang aan de noordzijde van ’t Schenge: 

 

 

In- en uitgang van het parkeerterrein; tot daar mogen de 

ouders of toeschouwers (ook die van TOGO) komen!  

 

Komende en teruggaan met de fiets; Fietsers mogen niet 

door het sportpark fietsen, maar moeten buitenom naar de 

parkeerplaats aan de noordzijde van ’t Schenge gaan. Zet de 

fietsen in de stalling met een tussenruimte van 1 ½  meter! 

Fietsen mogen NIET langs de weg gezet worden, omdat dit 

een looproute is (van het hockeyveld naar de 

materialenberging). 
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Als tweede: de looproutes van de verschillende verenigingen: 

 

 

 

 

 

De trainingstijden zijn zo op elkaar afgestemd dat er geen grote groepen 

gelijktijdig langs elkaar heen moeten lopen en er voldoende ruimte blijft 

voor de 1 ½ meter afstand. 
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Als derde: de situatie bij KV TOGO:

 

 

De materialenberging en halen en brengen van materialen 

 

Voor de A1, A2, B1 en C1 geldt dat zij een onderlinge 

afstand moeten houden van 1,5 m’; dus ook in en nabij de 

materialenberging.  Ook bij deze berging staat een 

begeleider om informatie te geven. 

 

Afgesproken wordt dat er maar twee personen in de berging 

aanwezig mogen zijn en die halen alle benodigde materialen 

(ballen/platen/palen/manden) uit de materialenberging en 

leggen die gereed voor de berging. Twee andere personen 
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zorgen dat de manden aan de paal gedaan worden en 

lopen ermee, ieder aan een uiteinde, naar het veld. Weer 

twee andere personen nemen de platen mee en een derde 

persoon neemt de ballen mee; wel met in achtneming van de 

afstand van 1 ½ meter. 

 

Indien getraind wordt op het hockeyveld dan wordt gebruik 

gemaakt van het verrijdbare blauwe karretje; vervolgens 

nemen 2 andere personen het karretje mee aan de uiteinden 

van de paal(en) naar het hockeyveld. 

Het pad naar en van het hockeyveld heeft een 

éénrichtingsverkeer pad; bij het weer verlaten van het 

hockeyveld gebruik je de weg, zodat je elkaar niet op het pad 

tegenkomt. De looproute is met borden aangegeven. 

 

De kleedlokalen en gebruik van het toilet 

 

De kleedlokalen van de TOGO zijde zijn dicht. Gebruik van 

het toilet in de scheidsrechtersruimte wordt alleen toegestaan 

in noodgevallen. De begeleider beslist hierover. 

 

De kantine is afgesloten; een rood/wit lint geeft aan hoever je 

mag komen. 

 


