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Inleiding 
Dit draaiboek is tot stand gekomen om te voorzien in veilige jeugdtrainingen. 

 

Het draaiboek bevat regels, protocollen en instructies voor spelers, trainers, ouders, toezichthouders en 

coördinatoren. 

Dit draaiboek is goedgekeurd door DordtSport (gemeente Dordrecht) en voldoet aan de 

regelgeving/richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en het KNKV. 

Dit draaiboek is publiekelijk beschikbaar, zodat er volledige transparantie is. 

Benamingen 
In dit document worden toezichthouders en corona-coördinatoren benoemd. Dit zijn voor c.k.v. Oranje Wit 

nieuwe, en tijdelijk, rollen.  

 

Toezichthouders ondersteunen de teams en zie toe op naleving van de protocollen. Zij zullen: 

- Spelers en trainers ontvangen,  

- Teams begeleiden bij de diverse verplaatsingen,  

- Teams ondersteunen bij de desinfectie-momenten,  

- Spelers en trainers begeleiden bij het verlaten van de accommodatie, 

- Gebruikte materialen desinfecteren, 

- En zien toe op naleving van de protocollen en richtlijnen.    

Corona coördinatoren: 

- Zijn verantwoordelijk voor naleving van de protocollen, regels en richtlijnen, 

- Zullen toezichthouders instrueren, 

- Zijn het centrale aanspreekpunt voor trainers, toezichthouders OW en toezichthouders gemeente 

Dordrecht. 

- Zorgen voor openen en afsluiten van de accommodatie, 

- Zijn onderdeel van het corona-team.  

Het corona-team evalueert de uitvoering en past waar nodig het draaiboek aan.  

Ook beslist dit team over opschalen of afschalen van de trainingsactiviteiten. 
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Samenvatting protocollen/richtlijnen 
 

• Indien er verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest 

of verhoging tot 38 graden Celsius worden geconstateerd, wordt de toegang geweigerd. 

 

• Thuis omkleden en douchen, kleedkamers zijn gesloten. 

 

• Thuis naar het toilet gaan en handen wassen voordat je naar de training gaat. 

 

• Kom bij voorkeur op de fiets. 

 

• Kiss & Ride principe voor kinderen die met de auto worden gebracht/gehaald, parkeren is niet 

toegestaan. 

 

• Kom je per fiets? Stal deze alleen in de rekken langs hal 1. 

 

• Schud geen handen met trainer. 

 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van de trainers, handhavers en corona-coördinatoren. 

 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg, was daarna je 

handen. 

 

• Gebruik toiletten alleen in noodgevallen i.o.m. coördinator. Desinfecteer het toilet na gebruik. 

Toilet verkeersplein spelers/speelsters & Toilet oudbouw trainers. 

 

• Alle materialen worden gedesinfecteerd na een training. 
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Protocollen 

 

Toegang 
a) Bij het betreden van de accommodatie worden de train(st)ers, spelers/speelsters - 

mogelijk- gecontroleerd op ID-bewijs (leeftijdscontrole). (Toezicht gemeente Dordrecht) 

 

b) Trainer en toezichthouder vangen de spelers/speelsters op in het verzamel vak bij de 

zij-ingang en bij de kiss & ride. 

 

c) Bij de zij-ingang staat een tafel met desinfectiemiddelen en een prullenbak. 

 

d) Toezichthouder begeleidt spelers naar binnen. Trainer gaat als laatste naar binnen en sluit deur 

zij-ingang. 

 

e) Toezichthouder desinfecteert de deur binnen en buitenzijde (deurklink) 

 

f) Toezichthouder legt de spelers/speelsters en trainer bij het verkeersplein kort de regels uit. 

 

g) De regels worden getoond op het raam bij de uitgang (terrasdeur verkeersplein). 

 

h) Trainer en spelers/speelsters worden begeleid door toezichthouder naar het verzamel vak buiten bij 

terras (deur). 

Aanvang training 
a) De palen worden door toezichthouder gedesinfecteerd  

Bij de materialenruimte staat een tafel met desinfectiemiddelen en een prullenbak. 

 

b) De balcontainer kan naar het veld worden gereden. De ballen worden eerst gedesinfecteerd voordat 

ze worden gebruikt. Bij de ingang staat een tafel met desinfectiemiddelen en een prullenbak om de 

ballen te desinfecteren. 

 

c) Corona-coördinator geeft het veld vrij en de spelers en trainers mogen het veld betreden. 

 

Blessures 

 
Bij begeleiding van een (ernstige) blessure kan de 1,5 meter door een trainer of coördinator niet meer 

worden nageleefd. Nood kan wet breken. 

a) 1 Trainer of coördinator kleedt zich om; beschermende overal, mondkap, spatbril en handschoenen. 

En verleent noodzakelijke zorg. 
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Einde training – Vertrekprotocol 

 
a) Gebruikte materialen blijven op het trainingsveld. Ballen worden verzameld.  

 

b) Trainer en toezichthouder begeleidt de spelers richting de uitgang. 

 

c) Bij de hoofdingang (dient enkel als uitgang) staat een tafel met desinfectiemiddelen en een 

prullenbak. 

 

d) Trainer desinfecteert de deur binnen en buitenzijde (deurklink) 

 

e) Spelers verlaten z.s.m. de accommodatie.  

- Bij de kiss & ride begeleidt de toezichthouder de kinderen die opgehaald worden. 

- Opgehaald per fiets, de ouders houden onderling afstand. 

- Zelfstandig per fiets. 

 

f) Corona-coördinator zorgt dat alle materialen worden gedesinfecteerd en zorgt dat ballen terug in de 

container gaan. 

 

Open en sluiten accommodatie  
 

 

a) Corona-coördinator opent de accommodatie met druppel. 

 

b) Corona-coördinator instrueert de toezichthouders. 

 

c) Corona-coördinator en toezichthouders desinfecteren de materialen en zetten deze klaar. 

(plaatsen tafels, beschermingsmiddelen, palen/manden en ballen.)  

 

d) Corona-coördinator en toezichthouders ruimen na alle trainingen de materialen op 

 

e) Corona-coördinator en toezichthouders hebben een kort evaluatiemoment en draagt de uitkomst 

over aan het corona-team. 

 

f) Corona-coördinator sluit de accommodatie met druppel af. 
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Richtlijnen  

 

Ouders/verzorgers/spelers 6-12 jaar  

 

VOOR DE TRAINING 

- Zorg dat uw kind handen wast én naar het toilet gaat voordat hij/zij naar de training komt. 

- Is uw kind verkouden, heeft hij/zij koorts of heeft een gezinslid koorts? Meld uw kind dan af voor de 

training. 

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

- Kom zoveel mogelijk op de fiets en maak gebruik van de fietsenstalling naast de zij-ingang. Houd hier 

rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen. 

- Ouders zonder taak, mogen zich niet op het complex bevinden. Er is een kiss & ride-route gemaakt 

voor het afzetten en halen van kinderen. Bekijk hiervoor het volgende Instructiefilmpje. 

https://youtu.be/Wqq6eNkACoU 

- Zorg dat je op de ontvangsttijd klaar staat bij de zij-ingang. 

- De trainers begeleiden de kinderen naar binnen via de zij-ingang. 

- Vervolgens worden de kinderen begeleid naar een verzamelvak op het terras en wachten tot de 

training kan beginnen. 

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

geen afstand te houden tot elkaar. 

TIJDENS DE TRAINING 

- Kinderen gaan thuis naar het toilet. Is er toch sprake van hoge nood, dan zijn er twee toiletten 

beschikbaar op aangeven van de aanwezige coördinator. 

- Vraag uw kind de aanwijzingen van de trainer, coördinator en toezichthouders te allen tijde op te 

volgen. 

NA DE TRAINING 

- Spelers gaan na de training direct naar huis. De trainers begeleiden de kinderen naar de hoofdingang 

waar vandaan zij op de fiets stappen of worden opgehaald in het kiss & ride vak. 

- Er is geen mogelijkheid tot douchen; de kleedkamers zijn gesloten. 
- Komt u uw kind ophalen? Kom dan rond de vertrektijd van de training. U kunt nergens wachten. 

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 

• Kom bij voorkeur op de fiets. 

• 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.  

Indien nodig zijn er twee toiletten op aangeven van de coördinator beschikbaar 

• Kom niet naar c.k.v. 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, de coördinator en toezichthouders te allen tijde op. 

https://youtu.be/Wqq6eNkACoU
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Ouders/verzorgers/spelers 13-18 jaar  

VOOR DE TRAINING 

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

• Ben je verkouden en/of heb je koorts blijf je thuis en meldt je je af. 

Ga je toch naar de training? Dan word je weer naar huis gestuurd. 

• Neem je eigen bidon of flesje water mee, voorzien van je naam. 

• Kom zoveel mogelijk op de fiets en maak gebruik van de fietsenstalling naast de zij-ingang. Houd hier 

rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen. 

• Word je gebracht door je ouders/verzorgers? Maak dan gebruik van de kiss & ride-route. Bekijk het 

Instructiefilmpje. https://youtu.be/Wqq6eNkACoU 

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

• Zorg dat je op de ontvangsttijd klaar staat bij de zij-ingang. 

• De trainers begeleiden je naar binnen via de zij-ingang en vervolgens naar een verzamelvak waar je 

moet wachten tot de training gaat beginnen. 

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

TIJDENS DE TRAINING 

• Voor nood zijn er twee toiletten op aangeven van de coördinator beschikbaar. Was daarna je 

handen met de aanwezige gel. 

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

• Volg de aanwijzingen van je trainer, de corona-coördinator en toezichthouders te allen tijde op. 

NA DE TRAINING 

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

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

• De trainers begeleiden je naar de hoofdingang waar vandaan je op de fiets stapt. 

• Word je met de auto opgehaald door je ouders? Wacht in het kiss & ride vak. Laat je ouders rond de 

vertrektijd van de training komen. Zij kunnen nergens wachten. 

• Blijf 1,5 meter afstand van elkaar houden! 

  

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 

• Kom bij voorkeur op de fiets. 

• 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.  

Indien nodig zijn er twee toiletten op aangeven van de coördinator beschikbaar 

• Kom niet naar c.k.v. 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, de coördinator en toezichthouders te allen tijde op. 

 

https://youtu.be/Wqq6eNkACoU
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Aankomst/Vertrek plattegrond 
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Technische maatregelen 
Gedurende de coronamaatregelen is er een aangepast trainingsschema. Het trainingsschema zorgt voor zo 

min mogelijk contact tussen trainingsgroepen.  

Trainingsschema en Toelichting 

 Dinsdag  Woensdag   Donderdag   Zaterdag  

 Veld 1 Veld 2 Veld 1 Veld 2 Veld 1 Veld 2  Veld 1 Veld 2 

18:00     
 

 9:30   

      

K / F3 

 

18:30  

C2 C3 

  

D1 

 10:00  

    

 E1 E2 
E3 

19:00 

C1 B3 B4 

 

D2 D3 

10:30 
  

19:30    11:00 
F1 F2  

E7 
A1 A2 A3 A4 B1 B2 

 

20:00    11:30 
E4 E5 

E6 
   

20:30    12:00  

       

     
 

    

 

 

Groepen worden 15 minuten voor aanvang van hun training ontvangen bij de zij-ingang.  

De handen worden gedesinfecteerd en vervolgens gaan ze naar de buiten-accommodatie.  

Daar wachten ze, tot hun veld is vrijgegeven.  

Bij verlaten van het veld worden de handen gedesinfecteerd en wordt de groep begeleid naar de  

voor-ingang. (ong. 10 min. na de training).  

Het veldmateriaal wordt gedesinfecteerd, hierna wordt het veld vrijgegeven. 

 
 

Dag Veld Ontvangsttijd 
Zij-ingang 

Trainingstijd Vertrektijd 
Voor-ingang 

K en F3 Zaterdag 1 9:15 9:30 – 10:30 10:40 

E1, E2, E3 Zaterdag 2 9:45 10:00 – 11:00 11:10 

F1, F2, E7 Zaterdag 1 10:30 10:45 – 11:45 11:55 

E4, E5, E6 Zaterdag 2 11:00 11:15 – 12:15 12:25 

C2, C3 Dinsdag 2 18:00 18:15 – 19:15 19:25 

C1 Dinsdag 1 18:30 18:45 – 19:45 19:55 

A1, A2 Dinsdag 2 19:15 19:30 – 20:30 20:40 

B3, B4 Woensdag 1 18:30 18:45 – 19:45 19:55 

A3, A4 Woensdag 2 19:15 19:30 – 20:30 20:40 

D1 Donderdag 1 18:00 18:15 – 19:15 19:25 

D2, D3 Donderdag 2 18:30 18:45 – 19:45 19:55 

B1, B2 Donderdag 1 19:15 19:30 – 20:30 20:40 
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Maatregelen K, F, E en D trainingen 
 

Hieronder de maatregelen vanuit KNKV en NOC*NSF (linker kolom) en onze uitvoeringen (rechter kolom).  

Maatregelen KNKV (6 t/m 12) Opvolging Oranje Wit 

Absolute leeftijd wordt 
gehanteerd 

C teams bevatten naast 12 jarigen ook 13 jarigen. Vanuit 
solidariteitsprincipe zullen we C-teams behandelen als een 13 t/m 18 
groep. 
 
De groepen K, F, E en D vallen volledig binnen de t/m 12 groep. Wij zullen 
deze groepen verzoeken om hun Oranje Wit wedstrijdshirt te dragen. 

Op een korfbalveld van  
44 x 24 meter zijn  
maximaal 20 spelers 

We hebben 3 velden bij c.k.v. Oranje Wit 
Veld 1 = 40 x 20 meter, excl uitloop 
Veld 2 = 60 x 30 meter, excl uitloop 
Veld 3 = 24 x 12 meter, excl uitloop 
 
Op veld 1 hanteren we een max van 20 spelers 
 
Op veld 2 hanteren we een max van 24 spelers 
Naar rato oppervlakte meer mogelijk, maar we willen geen grote groep 
 
Op veld 3 hanteren we een max van 6 spelers  
Naar rato oppervlakte 
 

De trainingen per veld starten 
op verschillende tijden, 
bijvoorbeeld om de 20 
minuten en eindigen daarmee 
ook in dit ritme 

Er zullen geen gelijktijdige trainingen starten op de verschillende velden 
We kiezen tevens voor een 15 minuten buffer, tussen training op eenzelfde 
veld. 
Deze tijd wordt gebruikt voor desinfectie van materiaal. 

Er mogen maximaal 3 velden 
tegelijkertijd gebruikt worden 

We hebben niet meer velden. 

Op één korfbalveld zijn 
maximaal vier trainers 
aanwezig 

Veld 1 max 4 
Veld 2 max 6 (naar rato oppervlakte) 
Veld 3 max 2 (naar rato oppervlakte) 

Onderlinge wedstrijdjes zijn 
toegestaan 

Enkel op veld 1 en veld 2.  
Trainers verdelen zich over vakken en zijden 

De trainers houden 
anderhalve meter afstand ten 
opzichte van de kinderen en 
elkaar. 

Voor de trainers is er duidelijk onderscheidende kleding. 
(Een 1,5 meter hesje heeft de voorkeur) 
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Maatregelen C, B en A trainingen 
Hieronder de maatregelen vanuit KNKV en NOC NSF (linker kolom) en onze uitvoeringen (rechter kolom). 

Maatregelen KNKV (13 t/m 18) Opvolging Oranje Wit 

Absolute leeftijd wordt 
gehanteerd 

C teams bevatten naast 12 jarigen ook 13 jarigen. Vanuit 
solidariteitsprincipe zullen we C-teams behandelen als een 13 t/m 18 
groep. 
 
De groepen A en B vallen volledig binnen de 13 t/m 18 groep.  
 
Wij zullen deze groepen verzoeken om het zwarte inschietshirt te dragen.  

Op één korfbalveld van 44 x 24 
meter zijn maximaal 16 spelers 

We hebben 3 velden bij c.k.v. Oranje Wit 
Veld 1 = 40 x 20 meter, excl uitloop 
Veld 2 = 60 x 30 meter, excl uitloop 
Veld 3 = 24 x 12 meter, excl uitloop 
 
Op veld 1 hanteren we een max van 16 spelers 
 
Op veld 2 hanteren we een max van 24 spelers 
Naar rato oppervlakte meer mogelijk, maar we willen geen grote groep 
 
We maken geen gebruik van Veld 3 bij deze leeftijdscategorie.  
Groepen zijn altijd groter. 
 

De spelers en speelsters dienen 
voor, tijdens en na de 
trainingen 1,5 meter afstand 
van elkaar te houden 
 

Bespreken, afspreken en aanspreken. 
Door Toezichthouders, trainers en onderling. 
 
Ook is er duidelijke communicatie vooraf. 

De trainingen per veld starten 
op verschillende tijden, 
bijvoorbeeld om de 20 minuten 
en eindigen daarmee ook in dit 
ritme. De trainers houden 1,5 
meter afstand ten opzichte van 
de kinderen en elkaar. 
 

Er zullen geen gelijktijdige trainingen starten op de verschillende velden 
We kiezen tevens voor een 15 minuten buffer, tussen training op 
eenzelfde veld. 
Deze tijd wordt gebruikt voor desinfectie van materiaal. 

Er mogen maximaal 3 velden 
tegelijkertijd gebruikt worden 

We hebben niet meer velden. 
Veld 3 zal niet worden ingezet. 

Op één korfbalveld zijn 
maximaal vier trainers aanwezig 

Veld 1 max 4 
Veld 2 max 6 (naar rato oppervlakte) 
Veld 3 max 2 (naar rato oppervlakte) 

De trainers houden anderhalve 
meter afstand ten opzichte van 
de kinderen en elkaar. 

Voor de trainers is er duidelijk onderscheidende kleding. 
(Een 1,5 meter hesje heeft de voorkeur) 
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Trainings-instructies 

 
Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 jaar 

• Houd als trainer altijd 1,5 afstand van de kinderen. 

• Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand van trainers 

dienen te houden. 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar 

• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen 

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden 

• Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen 

• Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen 

• Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te 

hanteren 

Voor sporters 

• Kom in sportkleding 

• Neem een eigen bidon mee met daarop je naam. 

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet 

• Was je handen voor je naar de training komt. 

Voor ouders/verzorgers 

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als 

na de training van je kind(eren). 
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Communicatie 
Begeleidende brieven m.b.t. herstarten trainingen c.k.v. Oranje Wit worden per team-app verstuurd en op 

website geplaatst. Met hierbij het protocol (dit document) en het trainingsschema. 

Voor ouders/verzorgers/Spelers 6-12 jaar 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Goed nieuws:  op donderdag 7 mei starten we weer met de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar!  
 
Aan de hand van de richtlijnen van de gemeente Dordrecht en het KNKV heeft c.k.v. Oranje Wit een 
uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Dit plan is door de gemeente Dordrecht goedgekeurd. 
Door ons aan dit plan te houden kunnen we met een gerust hart onze buitenaccommodatie weer 
openstellen voor de jeugdteams.  Om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn we afhankelijk van de inzet 
en medewerking van iedereen: de spelers, ouders/verzorgers, trainers en andere vrijwilligers. 
 
Uiteraard is deelname aan de training niet verplicht en mag je je kind thuis houden. 
Je kind blijft in ieder geval thuis: 

• bij verkoudheid  

• bij koorts 

• bij koorts van een gezinslid 

• als je kind behoort tot een risicogroep (bijvoorbeeld COPD, etc.) 
 
De gezondheid en veiligheid moet van iedereen gegarandeerd zijn. Daarom hebben wij een richtlijn 
opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. 
 
Wij vragen je bijgaande bestanden goed door te nemen:   

• het trainingsschema, met daarin voldoende tijd om te wisselen zonder dat de teams elkaar 
tegenkomen; 

• de richtlijn voor ouders/verzorgers en spelers; 

• de plattegrond met route voor het halen en brengen. 
 
Bekijk ook het instructiefilmpje voor ophalen en brengen. Hierbij werken we samen met Oranje Wit voetbal:  
https://youtu.be/Wqq6eNkACoU 
 
De komende weken gaan we onder strikt toezicht de trainingen en alles daar rondom volgen. Het is voor ons 
allemaal een nieuwe situatie. Alleen door samen te werken en elkaar te helpen kunnen we de trainingen in 
weer in aangepaste vorm starten. We rekenen op je medewerking. 
 
Hoe graag we ook zouden willen, over de toekomst kunnen we nog niets zeggen. We blijven de 
ontwikkelingen volgen en houden ons aan de gestelde richtlijnen. 
 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of de bijlagen? Meldt dit dan bij de trainer of 
team-coördinator. 
 
Wij wensen iedereen vooral ook heel veel plezier bij de trainingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
corona-team c.k.v. Oranje Wit  

https://youtu.be/Wqq6eNkACoU
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Voor ouders/verzorgers/spelers 13-18 jaar 
 
Beste speler, 
 
Goed nieuws:  op donderdag 7 mei gaan we weer straten met de trainingen voor de jeugd tot en met 18 
jaar!  
 
Heel veel spelers hebben veel zin om weer te beginnen en dat geldt zeker ook voor de trainers. 
De training zal wel anders zijn dan je gewend bent. Voor jouw leeftijdsgroep geldt dat je altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar moet houden. Gelukkig zijn er genoeg trainingsvormen om het toch leuk te maken. 
 
Aan de hand van de richtlijnen van de gemeente Dordrecht en het KNKV heeft c.k.v. Oranje Wit een 
uitgebreid plan van aanpak gemaakt. Dit plan is door de gemeente Dordrecht goedgekeurd. 
Om alles in goede banen te leiden, doen wij een beroep op jouw medewerking.   
 
Natuurlijk is deelname aan de training niet verplicht. 
Je blijft in ieder geval thuis: 

• bij verkoudheid  

• bij koorts 

• bij koorts van een gezinslid 

• als je hoort tot een risicogroep (bijvoorbeeld COPD, etc.) 
 
De richtlijnen zijn niet vrijblijvend en iedereen moet zich hieraan houden. Dat is belangrijk voor de veiligheid 
en gezondheid van iedereen. 
 
Wij vragen je bijgaande bestanden goed door te nemen:   

• het trainingsschema, met daarin voldoende tijd om te wisselen zonder dat de teams elkaar 
tegenkomen; 

• de richtlijn voor spelers en ouders/verzorgers; 

• de plattegrond met route voor het halen en brengen. 
 
Bekijk ook het instructiefilmpje voor ophalen en brengen. Hierbij werken we samen met Oranje Wit voetbal:  
https://youtu.be/Wqq6eNkACoU 
 
De komende weken gaan we onder strikt toezicht de trainingen en alles daar omheen volgen. Het is voor ons 
allemaal een nieuwe situatie. Alleen door samen te werken en elkaar te helpen kunnen we de trainingen in 
aangepaste vorm gaan geven. We rekenen op je medewerking. 
 
Hoe graag we ook zouden willen, over de toekomst kunnen we nog niets zeggen. We blijven de 
ontwikkelingen volgen en houden ons aan de richtlijnen. 
 
Heb jij (of je ouders/verzorgers)  vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of de bijlagen?  
Meldt dit dan bij je trainer of  team-coördinator. 
 
Wij wensen iedereen vooral ook heel veel plezier bij de trainingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
corona-team  c.k.v. Oranje Wit 
  

https://youtu.be/Wqq6eNkACoU
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Benodigdheden 
Lijst van middelen die nodig zijn voor de uitvoer. 

Middelen Locatie 

Toezichthouders (3)  bij ontvangst / vertrek / rond accommodatie 

Corona-coördinator (1) op accommodation 

Tafels (4) 1 x zij-ingang, 1 x (hoofd) uitgang  
1 x terrasuitgang 1 x veldingang (nabij fysioruimte) 

Desinfecterende handgel 1 bij zij-ingang, 1 x terrasuitgang 

Desinfectiemiddel spuitflacon 1 x zij-ingang, 1 x (hoofd) uitgang  
1 x terrasuitgang, 1 x veldingang (nabij fysioruimte), 
1 x materialenruimte buiten, 1x toilet verkeersplein 
en 1 x toilet oudbouw 

Papieren zakdoekjes 1 x terrasuitgang, 1 x veldingang 

Handdoekrollen/tissues 1 x zij-ingang, 1 x (hoofd) uitgang 
1 x terrasuitgang, 1 x veldingang (nabij fysioruimte), 
1 x toilet verkeersruimte en 1 x toilet oudbouw 

Mondkapjes 1x 1 x terrasuitgang 

Wegwerphandschoenen 1 x terrasuitgang, 1 x veldingang, 1 x 
materialenruimte 

Wegwerpjas/schort 1 x terrasuitgang, 1 x veldingang 

Prullenbakken 1 x zij-ingang, 1 x (hoofd) uitgang  
1 x terrasuitgang, 1 x veldingang (nabij fysioruimte), 
materialenruimte buiten 

Hesjes verschillende maten (verkeersplein) 

Toiletten Verkeersplein en gang oudbouw 

Lijst telefoonnummers Intern, kantine 

Corona posters 4 x Regels 

Regels 2 x toegangsprotocol 

Verzamelvakken 1 x zij-ingang, 1 x terrasuitgang, 1 x veldingang 
(nabij fysioruimte) 

Icepaks theedoek Kantine keuken 

 
Middelen Aantal  Inhoud 

Hesjes 1,5 meter 60 Per stuk 

Desinfectie Alcohol spray 20 Fles 500 ml per stuk 

Desinfecterende handgel 30 Dispenser 500 ml per stuk 

Handschoenen wegwerp 2 Doos 100 stuks 

Wegwerpdoekjes 5 Doos 100 stuks 

Wegwerp overall 5 Per stuk 

Mondkappen 1 Doos 50 stuks 

Spatbril 50 Per stuk 

Handdoekrollen 2 Doos a 6 rollen 140 m 

Vuilniszakken 2 Doos 10 x 20 zakken 120 L 

Afzetlinten 2 Rol a 500m 

 


