
De jeugd van UOW ‘02 mag weer gaan trainen!  
 
De gemeente Landgraaf heeft onderstaande richtlijnen opgesteld. Deze willen wij als Bestuur van  
UOW ’02 onder uw aandacht brengen. Extra aandacht vragen wij voor het brengen en halen van de 
kinderen van en naar de sportaccommodatie (uitsluitend) via de Sportlaan. 
 
Om verantwoord te kunnen sporten vragen wij aandacht voor: 
 
1. Uw kind alleen te laten komen als uw kind fit is. Bij verkoudheid, hoesten of griepklachten blijft 

uw kind uiteraard thuis! 
2. Laat uw kind indien mogelijk liefst zelfstandig en alleen met de fiets of te voet naar de training 

komen 
3. Jeugd vanaf 13 jaar moet daarbij 1,5 meter afstand houden, kom dus alleen en niet in groepjes 

naar de training en houdt afstand ook buiten de sportaccommodatie. 
4. Brengt u uw kind?  

Dan mag dat alleen via de Sportlaan. Breng alleen uw eigen kind/kinderen! Volg daarbij de 
verplicht aangegeven route. De Sportlaan wordt deels afgezet voor alle verkeer op de momenten 
dat er wordt getraind  

5. Dat brengen kan alleen via de Kiss&Ride route op de parkeerplaats (bij het oprijden van de 
Sportlaan). Ouder/begeleider blijft in de auto. De kleinsten worden door de trainer/begeleider bij  
de Kiss&Ride zone opgehaald. 

6. Het pad vanaf de Europaweg/Terwaerderveldje richting de Sportlaan mag alleen door jeugd zelf 
worden gebruikt.  

7. Uw kind moet zich thuis omkleden en in sportkleding naar de training komen. Laat uw kind voor 
de training ook naar het toilet gaan. De kleedlokalen zijn dicht en toiletgebruik moet zoveel 
mogelijk worden beperkt.  

8. Kom niet te vroeg, maximaal 10 minuten voor aanvang van de training. 
9. Na het sporten moet iedereen direct naar huis, blijf niet hangen en houdt afstand!  
10. Drukte moet vermeden worden, ouders mogen niet kort bij de ingang van de sportaccommodatie 

komen en mogen deze uiteraard niet betreden of aldaar kijken/wachten. 
11. Komt u uw kind halen blijf dan zoveel mogelijk in of bij uw auto wachten, de kleinsten worden 

door de trainer/begeleider naar de Kiss&Ride zone teruggebracht 
12. Wordt het toch te druk en lukt het niet om voldoende afstand te houden, zal dit ertoe leiden dat 

er minder of helemaal niet meer getraind mag worden. Dat gaan we toch zeker met zijn allen 
voorkomen door ons te houden aan de richtlijnen en instructies van aanwezige 
trainers/begeleiders, beheerders en toezichthouders!  

13. Alvast heel erg bedankt en veel sportplezier gewenst! 
 

Meer info: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf  

 
 

 

UOW ‘02 doet mee!

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf

