
Trainingen tot en met 15 juli 2021 

Trainingen Dukdalf 

      

dag tijd veld 1 veld 2 

woensdag 20:30-21:30 Heren 2 Heren 3 

      

donderdag 18:30-19:30 X14 X12 

  19:30-20:30 M22 M16-1 

  20:30-21:30 Heren 1 Recreanten 

 

Trainingen Streetcourt Bahûrim 

     

dag tijd team 

dinsdag 18:00-19:00 X14 

  19:00-20:00 M20 

  20:00-21:00 M22 

     

woensdag 18:00-19:00 X12 

  19:00-20:00 M16 1+2 

  20:00-21:00 V20 

     

donderdag 18:00-19:00 X10 

  19:00-20:00 V16 

  20:00-21:00 Dames 

     

zondag 10:30-11:30 Recreanten 

  11:30-12:30 Heren 1 

  12:30-13:30 Heren 2/3 

 

Huisregels Dukdalf: 

• Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd. 

• Desinfecteer bij voorkeur bij het betreden van de accommodatie uw handen.  

• Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot  

• anderen. 

• Het is verplicht om in de publieke ruimten een mondkapje te dragen. Indien u een  

zitplaats heeft mag het mondkapje af. Loopt u door de foyer of in de gangen dan  

dient u het mondkapje op te houden. Het mondkapje hoeft niet gedragen te  

worden in de zwemzaal of sportzaal. Wel in de kleedruimte! 

 

Route ingang betreft: ingang sporthal via foyer DukdalfBRES, lange gang naar de  

kleedruimtes en via kleedruimtes naar de sporthal.  

 

Route uitgang betreft: uitgang sporthal (na omkleden in de kleedruimte) via de  

hoofdingang sporthal door de foyer DukdalfBRES naar buiten (of eventueel naar  

de bar van de horeca). 

 

 



• De (nood)deuren aan de achterzijde van het complex dienen gesloten te blijven!!  

• Deze worden overdag wel gebruikt door de scholen, maar niet door verenigingen. 

• Kleedruimten en douches mogen gebruikt worden, let hierbij op de 1,5 meter  

• afstand.  

• Toeschouwers zijn NIET toegestaan. 

• Horeca is open tot 22:00 uur. 

 

Locatie: streetcourt Bahurim  

 

• Denk aan de corona basis regels! 

• Ieder team verzorgt zijn eigen ballen 

• Sleutel kan door het eerste trainende team opgehaald worden aan: ds h de jagerstraat 3 

• Sleutel wordt aan de trainers doorgegeven 

• Sleutel wordt door de laatste trainer teruggebracht naar: ds h de jagerstraat 3 

 

 

Corona verantwoordelijke: 

Stuur per mail de naam van de corona verantwoordelijk per team door aan 

wedstrijdsecretaris@bvvoorne.nl   
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