
  Woensdrecht, 27 februari 2021 
 
Beste ouders, trainers, leiders en uiteraard spelers! 

 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, 

aangekondigd op 23 februari jl., is ook de richtlijn omtrent het trainen bij WVV’67 aangepast. De 

verdere uitwerking van alle regels zijn te vinden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol.  

 

De volgende regels zijn in ieder geval belangrijk en moeten worden opgevolgd: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

Dat geldt voor spelers en trainers! 

• Ga voordat je naar WVV’67 gaat, thuis naar het toilet 

• Was voor en na de training of wedstrijd thuis je handen met water en zeep 

• Jeugdelftallen kunnen blijven trainen zonder extra regels 

• Na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk 

verlaten 

• Supporters en ouders zijn NIET toegestaan op het sportpark. U kunt uw kind afzetten en 

ophalen aan de poort. Van daaruit zal uw kind zelf naar het veld gaan of worden opgewacht 

door één van de trainers. 

• Het sportpark is alleen toegankelijk voor het trainen volgens het schema. Buiten dit schema is 

het verboden om het sportpark te betreden 

 

Vragen of opmerkingen over de naleving van de richtlijnen kunnen aan de coronaverantwoordelijke 

worden gesteld: Erwin van den Heuvel (06-10282160, voorzitter@wvv67.nl). Wanneer u zich prettiger 

voelt om dit op een andere manier te doen, dan kunt u ook contact zoeken met onze 

vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@wvv67.nl. 

 

Kleedkamers zijn gesloten. In noodgevallen kan de deur van het scheidsrechtershok en kleedkamer 5 

& 6 worden geopend, aangezien daar een EHBO kist en AED aanwezig is. Het hok is op slot, maar er is 

altijd wel iemand aanwezig met een sleutel. 

 

Vanaf 3 maart is het weer toegestaan voor volwassenen t/m 26 jaar om in groepsverband te trainen. 

Dat betekent dat het 1e, het 2e, het 4e en DA1 de groepstraining weer opstarten. Spelers en speelsters 

van deze elftallen vanaf 27 jaar die buiten deze regeling vallen, kunnen contact opnemen met 

voorzitter Erwin van den Heuvel (06-10282160). 

 

Aangezien er ook nog altijd een avondklok geldt, is de tijdsperiode op een avond om te trainen beperkt. 

Ook voor jeugdtrainers geldt dus: hou rekening met de groep na je en zorg dat je op tijd stopt met je 

training (eindtijd betekent veld = leeg, nabespreking = gedaan). In overleg met Leon Jansen is het 

altijd mogelijk om je begintijd te wijzigen. 
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  Woensdrecht, 27 februari 2021 
 
Hieronder vind je het nieuwe schema, dat geldt tot en met zondag 14 maart: 

 

Dag Elftal Tijdstip Veld Fiets 

Maandag JO12 18.30 uur – 19.30 uur 2 B 

 JO15 19.00 uur – 20.00 uur 1 A 

 JO19 19.00 uur – 20.30 uur 3 C 

 4e 19.30 uur – 20.30 uur 2 B 

Dinsdag JO9-1 18.30 uur – 19.30 uur 2 B 

 JO11 18.30 uur – 19.30 uur 3 C 

 JO13 18.30 uur – 19.45 uur 1 A 

 1e 19.45 uur – 21.30 uur 2&3 B 

 DA1 19.30 uur – 20.30 uur 2&3 B 

Woensdag JO9-2 18.30 uur – 19.30 uur 2 B 

 JO12 18.30 uur – 19.30 uur 1 A 

 Keeperstraining 18.45 uur – 19.15 uur 3 C 

 JO15 19.00 uur – 20.00 uur 3 C 

 JO19 19.00 uur – 20.30 uur 2 B 

Donderdag JO8 18.15 uur – 19.15 uur 1 A 

 JO9-1 18.30 uur – 19.30 uur 1 A 

 JO11 18.30 uur – 19.30 uur 3 C 

 JO13 18.30 uur – 19.30 uur 2 B 

 1e 19.30 uur – 20.30 uur 2&3 B 

 2e / 4e 19.30 uur – 20.30 uur 1 A 

 DA1 19.30 uur – 21.00 uur 1 A 

 Keeperstraining 18.45 uur – 19.15 uur 3 C 

 

Hieronder vind je de plattegrond met aanrijroutes (paarse lijnen). Dit geldt voor zowel de jeugd als 
voor senioren! Zorg dat je hiervan op de hoogte bent! Tijdens het fietsen, fiets je op een rustige manier 
en achter elkaar en zoveel mogelijk over het verharde pad naast het veld: 

 

• Train jij op veld 1, dan parkeer je je fiets op plek A en loop je 
naar veld 1 

• Train jij op veld 2, dan parkeer je je fiets op plek B en loop je 
naar veld 2 door het dichtstbijzijnde poortje 

• Train jij op veld 3, dan parkeer je je fiets op plek C en loop je 
naar veld 3 door het dichtstbijzijnde poortje 

 

 
Wil je met je team extra trainen op vrijdagavond, zaterdag of zondag? Neem dan contact op met Leon 
Jansen (jeugd, 06-47237076) of met Erwin van den Heuvel (senioren, 06-10282160) 
 
De praktische uitvoering van de richtlijnen zullen we regelmatig evalueren met de trainers om te kijken 
of er aanpassingen gemaakt moeten worden op onze invulling van bovenstaande regels. Deze regels 
moeten zorgen dat we met plezier kunnen blijven sporten. Dat hebben we als spelers, trainers, leiders, 
maar zeker ook als ouders en supporters dus zelf in de hand! 
 
 
 
Het hoofdbestuur en jeugdbestuur van WVV’67 


