
We mogen weer!!!



De Regio Cup

Eindelijk is het zover! We hebben er lang op gewacht, maar 
in de maand juni krijgen de jeugdteams t/m O17 toch nog de 
mogelijkheid om een mini-competitie te spelen tegen andere 
teams uit de regio. 

Dat is geweldig, maar vraagt wel weer wat extra’s om alles 
weer soepel te laten verlopen.

In deze uitleg staan de belangrijkste regels en afspraken voor 
iedereen op een rij.  



De veiligheid

Veiligheid voorop

Met de auto’s van de tegenstanders erbij wordt het nog 
drukker op de parkeerplaats. Voor de veiligheid scheiden 
we daarom net als vorig jaar de verkeersstromen weer 
voor het brengen en halen. 

Wegbrengen bij de fietspoort van de Valkenierslaan.

Ophalen bij de poort van het JJ-veld (via de poort aan de 
Blauwe Kei).



Halen & Brengen

We stimuleren iedereen om zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. 

Ouders van Baronie die toch de voorkeur geven aan de 
auto vragen we om bij het ophalen eerst de auto te 
parkeren en dan te voet de kinderen op te halen. 

Chauffeurs van onze tegenstanders mogen uiteraard wel 
hun auto parkeren bij de Blauwe Kei. 



Ingang

Uitgang

HALEN

BRENGEN



Voor alle ouders (van Baronie)

Samengevat

1. Kom zoveel als mogelijk op de fiets

2. BRENGEN / INGANG  = Fietspoort Valkenierslaan

3. OPHALEN / UITGANG = Parkeerplaats Blauwe Kei

4. GEEN PUBLIEK

5. GEEN KLEEDKAMERS en RANJA = Bidon mee



Hulp bij de poorten

Op drie plekken vragen we per team 2 hulpouders om per 
toerbeurt te assisteren:

1. Bij de fietspoort op de Valkenierslaan

2. Bij de ingang aan de Blauwe Kei

3. Bij de poort op het JJ-veld + ophaalplek

We maken hiervoor een hulpschema, zodat ieder team 
weet wanneer het aan de beurt is. Bij de poorten ligt voor 
de hulpouders een simpele instructie klaar. 



Begeleiding per team

ONDERBOUW (t/m O12)
Per team mogen max. 3 personen met een functie het 
terrein op: teamleider/coach en spelbegeleider.

MIDDEN- en BOVENBOUW (O13 t/m O17)
Per team max. 5 personen met een functie: teamleider, 
trainer, coach, scheidsrechter, grensrechter.

DE TEGENSTANDER
Chauffeurs van de tegenpartij mogen mee het terrein op.



Baronie speelt uit

Speel je met je team uit? 

Voorkom extra drukte op de parkeerplaats en verzamel 
dan niet bij Baronie, maar spreek een andere plek af. 
Bijvoorbeeld bij het Erasmusplein. 



Hulp bij het wedstrijdsecretariaat

Voor een goede ontvangst van onze gasten starten we ook 
weer de teamtaak op om te helpen bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

Twee ouders van het team dat aan de beurt is helpen bij:

• De ontvangst van de teams;

• De uitgifte van de ballen;

• Begeleiden bij de fietsenrekken en het waterpunt.



Schema hulpouders

• Per team 2 hulpouders
• Bij de poort hangt een uitleg met tips
• Graag de taak doorgeven aan de volgende hulpouders



Hulp op woensdag

Ook op woensdag vragen we hulpouders om in tweetallen 
te helpen het verkeer op de parkeerplaats te stroomlijnen. 

Het schema volgt nog. 



Tot slot

De speeltijden kunnen vroeger of later zijn dan we gewend 
zijn, omdat het D- en JDB-veld al door de gemeente in 
onderhoud is genomen. Graag een beetje begrip hiervoor. 

Ook voor onze vrijwilligers die hun uiterste best doen voor 
de vereniging. Breng onze vrijwilligers niet in verlegenheid, 
volg hun aanwijzingen op en houd je aan de regels.

Dank voor uw begrip en medewerking!



LEKKER WEER 
VOETBALLEN!


