
Beste Rood-Witter, 
 
Goed nieuws! Vanaf woensdag 6 mei gaan we weer trainingen organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar 
en voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar. Hiervoor gelden de nodige regels waar we ons allemaal aan 
moeten houden. 
 
Ouders kunnen hun kinderen brengen/halen en volgen hierbij de aanwijzingen zoals aangegeven 
door middel van posters en de aanwezige corona coördinator. Ouders komen niet op het sportpark. 
Let erop dat het gebouw alleen in nood gebruikt kan worden. Dit betekent dus thuis omkleden, thuis 
naar het toilet en thuis al je handen wassen. 
 
Kijk goed in het KNKV protocol welke regels voor jou als speler, trainer of ouder nog meer van 
toepassing zijn. Aan alle ouders het dringende verzoek om de regels goed aan uw kinderen uit te 
leggen. Wanneer je de regels niet volgt ben je helaas niet welkom. Zorg dus dat je de regels kent en 
je hier aan houdt. 
 
Voor sporters  

• Houd 1,5 meter afstand (niet van toepassing voor kinderen t/m 12 jaar); 

• Kom alleen naar de Brink als je training hebt;  

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);  

• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;  

• Schud geen handen;  

• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en 
bidons;  

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;  

• Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;  

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie;  

• Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.  
 
Voor ouders/verzorgers  

• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;  

• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de 
(liefst) eigen auto. 

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van je kind(eren). Het brengen/halen van je kind gebeurt buiten het 
hek. Let hierbij op de veiligheid en de 1,5 meter afstand. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;  

• Volg altijd de aanwijzingen van de corona-coördinatoren en de trainers.  

• Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en 
ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat 
het protocol nageleefd dient te worden;  

• Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de Brink. Zorg ervoor dat dit moment zo 
kort mogelijk is. 

 
 
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; 

• Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze 
direct na afloop vertrekken; 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training; 

• Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 
gedesinfecteerd worden.  

 
We gaan starten met 1 keer trainen per week. Dit doen we om met niet te veel personen 
tegelijkertijd op het veld aanwezig te zijn. Met ingang van woensdag 6 mei gelden de volgende 
trainingstijden: 
 

 
 
* Omdat er voor de 12 en 13 jarigen verschillende regels gelden en deze leeftijdsgroepen gescheiden 
moeten blijven hebben we de C teams zoals hierboven verdeeld. 
 
Als u het nog niet ziet zitten dat uw kind weer gaat trainen is dit geen probleem. Wel graag even 
afmelden bij de trainer. Wil er een vriendje/vriendinnetje mee trainen? Leuk, dat mag! Maar graag 
vooraf even melden bij Sabine Krooneman (06 29 81 91 61) in verband met het aantal kinderen dat 
tegelijk mag trainen. 
 
Per avond zijn twee corona-coördinatoren aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven 
van de maatregelen. Denk hierbij aan het letten op de 1,5 meter afstand en schoonmaken van de 
gebruikte materialen. Wilt u hierbij helpen of heeft u nog vragen? U kunt zich melden bij David André 
(06 28 71 26 23). 
 
Bestuur & TC Rood-Wit 

Maandag Teams Veld

18.00 - 19.00 F1 & F2 1

18.30 - 19.30 C1 + C2 + C3 12 jarigen * 2

19.00 - 20.00 B2 3

Dinsdag

18.00 - 19.00 E2 & E3 1

18.30 - 19.30 C2 + C3 13 jarigen * 2

19.00 - 20.00 B1 3

Woensdag

18.00 - 19.00 E1 & D3 1

18.30 - 19.30 C1 13 jarigen* 2

19.00 - 20.00 A2 3

Donderdag

18.00 - 19.00 D1 & D2 1

18.30 - 19.30 B3 2

19.00 - 20.00 A1 3


