Protocol v.v. Haakbergen veilig trainen – versie 15 december
in het rood wijzigingen ten opzichte van de versie van 18 november
Om veilig te kunnen voetballen zijn er door onze verenigingen 4 protocollen opgesteld.
Daarnaast is er een overkoepeld protocol van de 5 Haaksbergse verenigingen. Onze 4 eigen protocollen zijn
een vertaling naar onze eigen vereniging.
Om met elkaar weer veilig te kunnen voetballen zijn er protocollen opgesteld:





Protocol veilig op de vereniging
Protocol veilig trainen
Protocol veilig wedstrijden spelen
Protocol veilig kaboutervoetbal

Dit is het protocol veilig trainen en bevat regels die specifiek gelden rondom trainingen om corona buiten
onze vereniging te houden.


Alle trainingen voor de jeugdteams tot en met JO19 kunnen op de gebruikelijke manier doorgaan.
Alle spelers kunnen blijven trainen, ook als je al 18 jaar bent.



Senioren mogen vanaf 15 december 2020, 00.00 uur in groepjes van 2 tegelijk trainen op één veld.
De groepen van 2 spelen zoveel mogelijk in vaste samenstelling. Binnen de groepjes wordt de 1½
meter regel in acht genomen. Dit betekent dat bepaalde oefeningen niet mogelijk zijn. Oefeningen
als afwerken op de goal, strafschoppen nemen, etc. waarbij de 1½ meter regel gewaarborgd zijn
toegestaan.
De groepjes van 2 moeten goed te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door dezelfde kleur hesjes zodat
herkenbaar is wie bij welke groep thuishoort.
Alle seniorenteams trainen (uitsluitend) op het moment / de momenten waarop zij gewend waren
te trainen vóór de maatregelen van 13 oktober.



Alleen de spelers, trainers, leider(s) en teambegeleider(s) hebben kort voorafgaand, tijdens, en kort
na afloop van de training toegang tot het complex.



Je verschijnt pas kort voorafgaand aan het moment van de start van een training op het complex
van v.v. Haaksbergen. Dit betekent dat als je training bijvoorbeeld om 18.30 uur begint, je er op z’n
vroegst rond 18.25 uur bent.



Je komt in je trainingskleding naar het complex van v.v. Haaksbergen.



Op het complex vermijd je contact met spelers uit andere teams – wees daar heel strak in, je hebt
dus ook geen contact met een bekende, een vriend van school of een collega van je werk als die niet
in je eigen team speelt. Je hebt dus alleen contact met je eigen teamleden en dan hanteer je weer

de 1½ meter regel zoals de overheid die voorschrijft.


Na afloop van de training verlaat je het complex van v.v. Haaksbergen zo snel als mogelijk. Je blijft
niet even hangen om na te praten, andere zaken te regelen of iets dergelijks.
Voetbaltechnische- en tactische zaken worden tijdens de training besproken.
Je vertrekt in je sportkleding van het complex van v.v. Haaksbergen of doet zo snel als het kan droge
kleding aan.



De kleedkamers zijn niet open tijdens de training en er kan niet gedoucht worden.
De kleedkamers kunnen ook niet gebruikt worden om jassen, tassen of andere zaken tijdens de
training neer te leggen, immers de kleedkamers blijven dicht.

