
 

 
Hervatten trainingen jeugd Oranje Wit 
Richtlijnen ouders O8 t/m O12 
 
VOOR DE TRAINING 

• Zorg dat uw kind handen wast én plast voordat het naar de training komt. Na het trainen 
wederom thuis de handen wassen. 

• Ouders zonder taak, mogen zich niet op het complex bevinden. Er is een kiss & ride-
route gemaakt voor het afzetten en ophalen van kinderen. Bekijk hiervoor het volgende 
instructiefilmpje: https://youtu.be/Wqq6eNkACoU.  

• Vertel uw kind vooraf op welk veld het moet trainen (zie bijgevoegd trainingsschema); 
hij/zij meldt zich bij de trainer. 

• Geef uw kind een eigen bidon of flesje water mee, voorzien van een naam. 

• Vraag uw kind 1,5 meter afstand te houden tot de trainer. Kinderen zelf hoeven tijdens 
het trainen geen afstand te houden tot elkaar. 

• Is uw kind verkouden, heeft het koorts of heeft een gezinslid koorts? Meld uw kind dan af 
voor de training. 

• Brengt u uw kind op de fiets – of komt hij/zij zelf op de fiets – maak hiervoor dan gebruik 
van de huidige fietsenstalling. Houd ook hier rekening met de 1,5 meter afstand tot 
anderen.  

• Breng uw kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het 
sportcomplex. 

 
TIJDENS DE TRAINING 

• Kinderen gaan thuis naar het toilet. Is er toch sprake van hoge nood, dan zijn de wc’s in 
kleedkamer 4 en 5 (jongens) en 6 (meiden) hiervoor beschikbaar.  

• Vraag uw kind de aanwijzingen van de trainer en de andere medewerkers van Oranje Wit 
te allen tijde op te volgen. 

 
NA DE TRAINING 

• Spelers gaan na de training direct naar huis. Komt u uw kind ophalen? Kom dan op de 
eindtijd van de training. U kunt nergens wachten; er is een kiss & ride-route ingesteld. 

• Er is geen mogelijkheid tot douchen; de kleedkamers zijn gesloten. 

• Haalt u uw kind op met de auto? Dan kan dat via de kiss & ride-route. Bekijk het 
instructiefilmpje hier: https://youtu.be/Wqq6eNkACoU.  

• Haalt u uw kind op met de fiets? Dat kan in de fietsenstalling. Houd rekening met de 1,5 
meter afstand tot anderen. 

 

 

Algemene richtlijnen 

• Het hervatten van de trainingen is op vrijwillige basis voor zowel spelers als trainers. 

• Ouders die geen taak hebben, mogen niet op het complex komen; voor het halen en 
brengen van kinderen is een kiss & ride-route ingesteld.  

• Was je handen – thuis – voor en na de training. 

• Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Er zijn twee kleedkamers geopend 
waarvan de toiletten bij hoge nood gebruikt mogen worden: 4 en 5. Voor meiden: 
kleedkamer 6. 

• Kom niet naar Oranje Wit als je verkouden bent en/of koorts hebt. Heeft een gezinslid 
koorts? Ook dan blijf je thuis. 

• Volg de aanwijzingen van je trainer – en andere medewerkers van Oranje Wit – te allen 
tijde op. 

• Houd 1,5 meter afstand tot je trainer. 
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