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Hervatten trainingen senioren Oranje Wit 
Richtlijnen  
 
ALGEMEEN 

• AED en EHBO materialen zijn bij de fysiotherapie Cris de Jongh aanwezig. 
 
VOOR DE TRAINING 

• Kom op de fiets. Maak hiervoor gebruik van de aangegeven fietsroute en stal je fiets in de 
fietsenstalling. Houd ook daar 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Kom je toch met de auto? Parkeer deze dan bij de volkstuintjes of de tennis. De parkeerplaatsen 
bij sv Oranje Wit zijn afgesloten 

• Geef de trainer en je teamgenoten geen hand om hen te begroeten; 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. Toiletten zijn alleen geopend voor noodgevallen. 

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

• Kom alleen naar de training, supporters/bezoekers mogen niet mee het complex op als zij geen 
taak hebben.  

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

• Traint jouw team zonder trainer? Wijs dan een teamcaptain aan die zorgt voor het halen en 
opbergen van de materialen in het ballenhok. Let bij het ophalen en wegbrengen van de 
materialen goed op de 1,5 meter afstand. Is er al een persoon in het ballenhok, wacht dan buiten. 
Er mag één persoon in het hok aanwezig zijn.  

 
TIJDENS DE TRAINING 

• Maak alleen gebruik van je eigen bidon; vul deze thuis met water. 

• Voor nood zijn de wc’s te gebruiken in kleedkamer 4 en 5 (mannen) en 6 (vrouwen). 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. De 
kantine is gesloten en het complex sluit direct na de laatste training. 

• Fris en alcoholische dranken meenemen is niet toegestaan.  

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

 

Algemene richtlijnen 

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

• Supporters/bezoekers/beangstellenden, mogen niet op het complex komen.  

• 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 vrouwen: kleedkamer 6. 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 een van de volgende symptomen had: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft, benauwd is of positief is getest op het 
coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 
(volg hierin het advies van de GGD). 

• 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. 
 


