
 

*De teams zonder trainer is gevraagd een teamcaptain aan te wijzen voor het ophalen en wegbrengen van 

de materialen. Het kan dus voorkomen dat je een speler tegenkomt bij het ballenhok. Voor teams met een 

trainer geldt dat alleen de trainer toegang heeft tot het ballenhok. -  Versie: 9 mei 2020 

 

 
 
Hervatten trainingen Oranje Wit senioren 
Richtlijnen trainers en coördinatoren senioren 
 
ALGEMEEN 

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

• Voorkom dat er (koel)tasjes met frisdrank, bier etc. rond de training aanwezig zijn. 
 
VOOR DE TRAINING 

• Parkeer je auto op de parkeerplaats bij de tennis of de volkstuintjes. Kom je op de fiets? Hiervoor 
kun je gebruik maken van de fietsenstalling.  

• Kom 15 minuten voor aanvang van de training naar het veld; bereid dan de training voor. 

• De spullen voor de trainingen kan de trainer zelf ophalen (geen spelers*) in het ballenhok. Er mag 
één trainer tegelijk in het ballenhok in verband met de 1,5 meter afstand. Pak daar de spullen die 
je nodig hebt. 

• Spelers melden zich bij hun trainer. 

• Geef je spelers geen hand of schouderklop om hem/haar te begroeten; houd 1,5 meter afstand. 

• Is een van je spelers verkouden en/of heeft deze koorts? Stuur hem/haar dan naar huis. 

• Houd het trainingsschema aan dat je is aangeleverd door Oranje Wit. We wijken hier niet vanaf, 
tenzij je onderling kunt ruilen. Regel dit altijd via Koos van Etten. 

• Coördinatoren: bewaak de coronarichtlijnen rondom de velden. 
 
TIJDENS DE TRAINING 

• Spelers maken alleen gebruik van hun eigen bidon. 

• Vooraf is gecommuniceerd dat iedereen thuis naar het toilet gaat. Voor nood zijn de kleedkamers 
4 en 5 open. Vrouwen kunnen gebruik maken van kleedkamer 6. Herinner je spelers eraan dat ze 
hun handen wassen en gebruik maken van de desinfectiegel die in de kleedkamers staat. 

• Maak gebruik van de oefenstof die je van de club/via de KNVB  hebt gekregen. 

• Houd 1,5 meter afstand tot je spelers. Zie erop toe dat spelers onderling ook 1,5 meter afstand tot 
elkaar bewaren. 

• Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de 
gezichten niet bij elkaar te laten komen en was direct daarna je handen.  

• Geen trainingen in partij vorm. 
 
NA DE TRAINING 

• Zeg je spelers direct na de training te vertrekken. Niet blijven hangen op het complex of in de 
fietsenstalling. 

• Leg de spullen waarmee je hebt getraind weer terug in het ballenhok.  

• Het complex wordt direct na de laatste training weer afgesloten. 

• Coördinatoren: bewaak de coronarichtlijnen op het complex en bij de fietsenstalling. 

Algemene richtlijnen 

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

• 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). 

• Houd 1,5 meter afstand tot je spelers en ook als trainers en coördinatoren onderling. 
 


