
 

 
 
Hervatten trainingen jeugd Oranje Wit 
Richtlijnen spelers O13 t/m O19 
 
VOOR DE TRAINING 

• Meld je bij je trainer. 

• Geef de trainer en je teamgenoten geen hand; houd 1,5 meter afstand. 

• Was thuis je handen en ga naar het toilet voordat je naar de training komt. Was na de 
training thuis wederom je handen. 

• Ben je verkouden en/of heb je koorts? Dan blijf je thuis. Ga je toch naar de training? Dan 
word je door de trainer weer naar huis gestuurd. 

• Word je met de auto gebracht door je ouders/verzorgers? Maak dan gebruik van de kiss 
& ride-route. Bekijk het instructiefilmpje hier: https://youtu.be/Wqq6eNkACoU.  

• Ouders/verzorgers mogen niet mee het complex op als zij geen taak hebben.  

• Kom je op de fiets? Maak daarvoor gebruik van de fietsenstalling. Houd ook daar 1,5 
meter afstand van elkaar. 

• Kom je zelf met de auto? Parkeer deze dan op de parkeerplaats bij de tennis of de 
volkstuintjes. 

• Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor de training op het complex aanwezig bent. 
 
TIJDENS DE TRAINING 

• Maak alleen gebruik van je eigen bidon; zorg dat deze voorzien is van je naam. 

• Voor nood zijn de wc’s te gebruiken in kleedkamer 4 en 5 (jongens) en 6 (meiden). Was 
je handen goed na het toiletgebruik en maak gebruik van de desinfecterende gel. 

• Houd 1,5 meter afstand tot de trainer en je teamgenoten. 

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

 
NA DE TRAINING 

• Ga na de training direct naar huis. Blijf niet hangen op het complex of in de 
fietsenstalling. 

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

• Word je met de auto opgehaald door je ouders/verzorgers? Wacht op hen in de hiervoor 
gemarkeerde vakken naast de kiss & ride-route. Bekijk hier het instructiefilmpje: 
https://youtu.be/Wqq6eNkACoU.  

• Halen je ouders/verzorgers je op met de fiets? Wacht dan op hen in de fietsenstalling. 
Houd ook daar 1,5 meter afstand van elkaar.  

 

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 op 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 kunnen 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 en teamgenoten. 
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