
Naar aanleiding van de nieuwe protocollen hebben we met ingang van dinsdag 12 mei een nieuw 
trainingsschema. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

- Senioren (19+) zijn opgenomen in het trainingsschema. Hiervoor gelden dezelfde regels als 
voor de categorie 13 t/m 18 jaar. 

- De C jeugd gaat met hun eigen team trainen volgens de regels van de categorie 13 t/m 18 
jaar. 

- Voor de categorie 13 t/m 18 jaar en 19+ is de verplichting om in vaste tweetallen te werken 
weggevallen. Wel wordt er nog steeds geadviseerd om zo min mogelijk materialen te delen. 
We adviseren alle trainers om dus zoveel mogelijk met vaste tweetallen te werken om het 
onnodig delen van materialen te voorkomen. 

 
Verder: 

- Blijf letten op het houden van 1,5 meter afstand (m.u.v. van de categorie t/m 12 jaar 
onderling). 

- De accommodatie blijft zoveel mogelijk gesloten. Er is buiten voldoende gelegenheid tot het 
desinfecteren van je handen of eventueel extra wassen bij het buitenkraantje. Zorg ook dat 
je thuis voor de training je handen wast. In nood zijn toiletten en EHBO ruimte bereikbaar. 

- En nogmaals: kom niet eerder dan 10 minuten voor je eigen training naar de accommodatie. 
Na de training en het schoonmaken en desinfecteren van de materialen ga je ook direct weer 
naar huis. 

 



 

Trainingschema miv dinsdag 12 mei
Let op: wijziging c jeugd gaat in op woensdag 13 mei

Maandag Teams Veld

18.00 - 19.00 F1 & F2 1

18.30 - 19.30 C3 2

19.00 - 20.00 B2 3

Dinsdag

18.00 - 19.00 E2 & E3 1

18.30 - 19.30 C2 2

19.00 - 20.00 B1 3

20.00 - 21.00 S2 1

20.30 - 21.30 S1 2

Woensdag

18.00 - 19.00 E1 & D3 1

18.30 - 19.30 C1 2

19.00 - 20.00 A2 3

19.30 - 20.30 Recreanten 1

20.00 - 21.00 S3 2

Donderdag

18.00 - 19.00 D1 & D2 1

18.30 - 19.30 B3 2

19.00 - 20.00 A1 3

19.30 - 20.30 S4 1

20.00 - 21.00 S2 2

20.30 - 21.30 S1 3


