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We mogen het veld weer op! Dat doen we met groot enthousiasme, maar ook met voorzichtigheid. Veiligheid en 

gezondheid staan voorop. We hervatten de trainingen stapsgewijs. Elke volgende stap zetten we als we zien dat het 

werkt: dat er veilig getraind kan worden.  

Hieronder leggen we uit hoe we beginnen. Deze aanpak is opgesteld door de “herstart-commissie” vanuit Bestuur, 

Senioren Commissie en Technische Commissie en is in overeenstemming met de richtlijnen van de KNVB en Gemeente. 

Algemeen:  

• We starten met één training per team per week. We starten vanaf maandag 11 mei; zie trainingsschema (pag. 2). 
We hebben de ‘oude’ trainingstijden en veldindelingen enigszins losgelaten. Dat is nodig om alles goed te kunnen 
organiseren. Keeperstrainingen worden niet voortgezet. 
 

• Iedereen dien te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook van trainers natuurlijk. Op deze site staan 
voorbeelden van 1,5m trainingen die gegeven kunnen worden: https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-
verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen. 

 
• Bij het halen van ballen/materiaal mag er per keer maar 1 persoon in het ballenhok zijn. 

 

• De lichtpas hangt ook in het ballenhok. Hang deze na gebruik direct weer terug. 
 

• Neem zelf een bidon met water mee en zet je naam erop. 
 
• Raak de bal zo in mogelijk met je handen aan (en waarom zou je ook? het is per slot van rekening voetbal!). 
 
• Jullie worden verzocht te allen tijde rechts te houden op de paden van het sportpark en rond het clubhuis; zie 

kaartje Overzicht Sportpark (pag.3). Vlotte doorloop is cruciaal.  
 

• Zie kaartje Clubhuis TOS (pag.3). De kantine en kleedkamers blijven gesloten. Kom in sportkleding (bij regen ook 
een regenjas). Douchen moet thuis. Toiletten zijn beperkt beschikbaar, 1 persoon tegelijk, maar alleen voor hoge 
nood. Ga dus thuis vooraf naar het toilet.  

 
• Kom op tijd, maar niet te vroeg; kom maximaal 10 minuten voor de training aan. Fiets of loop naar het aangegeven 

trainingsveld. Parkeer je fiets bij het betreffende veld; op het kaartje Overzicht Sportpark (pag.3), kun je zien waar 
je fietsen kunt neerzetten. En vertrek direct na afloop van de training. Houd rekening met andere 
sportparkgebruikers, blijf rechts. Wacht op het signaal van de trainers om het veld te betreden en blijf bij andere 
groepen uit de buurt. 
 

• De gemeente heeft aangekondigd om streng op naleving van de regels toe te zien. Er worden viermaal zoveel 
controleurs ingezet als afgelopen weken al het geval was. 

  
• Vanuit de club zullen te allen tijde toezichthouders aanwezig zijn. Teams die de richtlijnen niet serieus nemen, 

worden zonder pardon naar huis gestuurd. Bovendien geldt dat na een tweede verwijdering voor dat team het 
seizoen is afgelopen. 

  
• Gastspelers, vrienden en vriendinnen die geen lid zijn, kunnen tot nader bericht niet meetrainen. 

 
• Vrij gebruik van de velden is niet toegestaan. Er moet sprake blijven van een veilige en beheersbare situatie. Teams 

trainen dus uitsluitend op het tijdsdeel en veld dat is toegewezen. Hierover is nu even geen discussie mogelijk. 
 

• De afspraken gelden tot er nieuwe berichten komen.  
 

• Mocht je nav het bezoeken van een training op- en/of aanmerkingen hebben, geef dit dan aub door aan Thomas 
O’Brien-Coker via thoc@live.nl. De “herstart-commissie” overlegt geregeld. Mocht er aanleiding toe zijn dan passen 
we onze aanpak z.s.m. aan. 

 
 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen
mailto:thoc@live.nl
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Gebruik uw gezond verstand ! 

• Bij (milde) klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor iedereen nog steeds: blijf thuis en maak een 
melding aan jouw contactpersoon. Dit geldt ook voor huisgenoten etc. Check bij twijfel de algemene regels en 
voorzorgsmaatregelen van de overheid of KNVB. 

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik zakdoekjes. 
• Was voor en na de training je handen met water en zeep 
• Schud GEEN handen  
• Niet spugen of je neus snuiten op het veld  
• Trainers starten ruimschoots voor aanvang van training met opbouw en materialen 
• Trainers ruimen direct na afloop van de training het materiaal en doeltjes weer op en nemen eventueel gebruikte 

overgooiers mee om te wassen 
• Het materiaalhok is maar voor 1 trainer tegelijk te betreden, wacht dus netjes op afstand op elkaar 
• Reinigen van een voetbal is niet nodig, andere materialen die veelvuldig worden aangeraakt met de handen dienen 

gereinigd te worden 
• Spreek personen aan die zich niet houden aan de gemaakte afspraken 
• Verlaat gefaseerd en in kleine groepjes de trainingsvelden en vertrek meteen richting huis 
• BUITEN de trainers en assistenten mogen er GEEN ouders/toeschouwers aanwezig zijn 
• Buiten de keeper zo min mogelijk de bal met de handen oppakken en niet koppen  
• Bij (ernstige) blessures mag de trainer/leider de 1,5 metergrens doorbreken , doe voorzichtig 
• Volg de instructies van de toezichthouders op!  

 

EHBO en AED zijn gesitueerd in het ballenhok. 

Deze brief is ook terug te vinden op de website van TOS-Actief. Klik daarvoor op: Informatiepakket herstart trainingen 
SENIOREN 

En klik vervolgens op die site waar er staat Informatie SENIOREN (mogelijk op twee plekken). 
 

  
TRAININGSPROGRAMMA TOS-Actief vanaf 11 mei 2020

Dag Tijd   Teams Veld

Maandag 19:00-20:15 Vrouwen35-2 Real Sranang (1/2 veld)

Maandag 20:00-21:30 Vrouwen1 TOS (1/2 veld)

Maandag 20:00-21:30 Zat 1 TOS (1/2 veld)

Maandag 20:30-22:00 Zat 4 TOG (1/2 veld)

Maandag 20:00-21:30 Zat 6 Fortius (1/2 veld)

Maandag 20:00-21:30 Vrouwen35-1 Fortius (1/2 veld)

Dag Tijd   Teams Veld

Dinsdag 20:00-21:30 Zon 5 TOS (1/2 veld)

Dinsdag 20:00-21:30 Zon 2 TOS (1/2 veld)

Dinsdag 20:00-21:30 Zon 3 Fortius (1/2 veld)

Dag Tijd   Teams Veld

Woensdag 20:30-22:00 Zat 2 TOS (1/2 veld)

Woensdag 20:30-22:00 Zat 5 TOS (1/2 veld)

Dag Tijd   Teams Veld

Donderdag 20:30-22:00 Zon 4 TOS (1/2 veld)

Donderdag 20:30-22:00 Vrouwen 2 TOS (1/2 veld)

Dag Tijd   Teams Veld

Vrijdag 20:00-21:30 Vrijdagavond TOS (1/2 veld)

https://www.tos-actief.nl/1/529/corona-update-11-05-trainingen-senioren/
https://www.tos-actief.nl/1/529/corona-update-11-05-trainingen-senioren/
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