
 
 
Protocol trainingen senioren/18+ en jeugd per 19-10-2020 
 
Algemeen 
 

 Kantine blijft gesloten 

 Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden en zijn dus gesloten. Kom aangekleed op de club 

 Douchen op de club is niet mogelijk 

Senioren/18+ 

 Senioren kunnen in herkenbare groepjes van 4 trainen. De trainer wordt niet meegerekend Binnen de 
groepen geldt de 1,5 meter (ook richting trainer en eventuele andere groepjes van 4) 

 Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 
- de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden 
- er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes 
- zij niet mengen 

 Ga bij aankomst bij de Trefkoel, op aangeven van de trainer direct naar de aangegeven locatie op het 
trainingsveld 

 Verlaat na de training direct de sportlocatie 

 Spelers kunnen alleen bij hoge nood naar de WC 

Jeugd 

 Alle trainingen voor de jeugd gaan gewoon door. Deze trainingen blijven conform het bekende 
trainingsschema plaatsvinden. 

 Ouders en publiek zijn niet welkom bij trainingen en (onderlinge) wedstrijden (eigen vereniging) 

 Vanzelfsprekend kunnen ouders de kinderen ophalen. Wacht dan buiten de poort  op de grote 
parkeerplaats voor de Trefkoel en houd rekening met de 1,5 meter. 

 Onderlinge wedstrijden en oefenwedstrijden: 
  - Oefenwedstrijden met en tussen Haaksbergse clubs zijn niet toegestaan. 
 - Oefenwedstrijden met verenigingen buiten Haaksbergen zijn niet toegestaan. 
 - Onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams van de eigen vereniging zijn wel toegestaan. 

 Verlaat na de training direct de sportlocatie 

 Spelers kunnen alleen bij hoge nood naar de WC 

Trainers senioren/18+ 

 Bereid de training goed voor. Deel de trainingsgroep vooraf in groepen van 4 personen 

 Maak deze groepen indien mogelijk, vooraf kenbaar aan de betreffende personen 

 Zorg er voor dat de spelers in herkenbare groepjes van 4 personen trainen (verschillende kleuren 
hesjes) 

 Wees op tijd om je spelers op te vangen en de training snel te kunnen starten 

 Verwijs de groepen van 4 personen direct naar de betreffende locaties op het trainingsveld 

 Deel het trainingsveld zo in dat de groepen van 4 personen ruim uit elkaar de verschillende oefeningen 
kunnen uitvoeren 

 Zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk 
gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind. 

 Pas trainingsvormen aan, geen partij- of positiespelen, houdt minimaal 1,5 m afstand tussen de spelers 

 Houd afstand tot je spelers en overige trainers 

 Spelers kunnen alleen bij hoge nood naar de WC 

 Zorg dat spelers na afloop snel het veld verlaten 
 

Tot slot  
We verzoeken iedereen om zich te houden aan deze afspraken. Het is in het belang van ons allemaal dat we de 
spelregels goed opvolgen en dat we hier samen op toezien. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om Corona onder controle te krijgen 

 


