
Protocol herstart training senioren VV De Zwaluw 
 
Deze week heeft de regering middels een persconferentie laten weten dat  het ook voor onze 
volwassen leden weer mogelijk wordt om te gaan trainen. Dit houdt in dat VV De Zwaluw de 
trainingen wil herstarten vanaf maandag 11 mei. Via dit document willen wij trainers laten weten 
welke afspraken er zijn gemaakt door het hoofdbestuur  waardoor we de trainingen van ons geliefde 
spelletje weer kunnen hervatten op een verantwoorde manier. Hieronder volgen eerst de algemene 
afspraken en regels en daarna het protocol gericht op deze groep.  
 

Algemeen: 
 

- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
of koorts (vanaf 38°C). 
 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. 

 
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 
- Het is niet verplicht om te komen trainen. Deze keuze is aan ieder lid zelf.  

Wel dient er nog altijd afgemeld te worden volgens de afgesproken manier. 
 
       - Niemand kan in deze vreemde tijd verplicht worden om te trainen. Dit houdt automatisch in
 dat trainers ook niet verplicht zijn om training te geven. Dit kunnen de trainers bespreekbaar
 maken met de TC.  
 

- Er mag alleen getraind worden op de aangegeven tijdstippen onder leiding van een trainers. 
Verder is het sportpark nog steeds gesloten. 

 
- De laatste trainer op het complex controleert of alles is afgesloten. Buiten deze trainingen 

vinden er geen andere activiteiten plaats op ons sportcomplex. 
 

- Omdat veld 2 en veld 4 momenteel veldonderhoud hebben, kunnen deze velden niet 
gebruikt worden. Dit houdt in dat er getraind kan worden op veld 1, veld 3 en het kleine 
trainingsveld. Houdt je aan de veldindeling zoals deze ingevuld is.  
 

- Zodra bekend is welke teams de draad weer oppakken, zal er een trainingsschema worden 
opgesteld door de TC met daarin de toewijzing m.b.t. het veld en de trainingstijd. In het 
protocol is reeds geschreven dat men zich strikt aan de trainingstijden dient te houden. 

  



Protocol Senioren VV  De Zwaluw  
 
Voorbereiding vanuit trainers: 

- Voor het uitzetten van een training zijn materialen nodig. Deze liggen in ons materialenhok. 
Afgesproken is dat er per keer één trainer naar binnen gaat. Het hoofdbestuur pakt de taak 
op om geregeld de klink, ballenpomp en andere zaken schoon te maken. 

- In navolging van het vorige punt zal er kleedkamer 9 voldoende materialen m.b.t. desinfectie 
liggen voor trainers in de vorm van zeep, handdoekjes en handschoenen.  

- Zorg dat de training klaar staat als de leden het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.  
- Maak vooraf de (gedrag)regels aan iedereen duidelijk. Deze zullen ook met de senioren 

gedeeld worden. 
 
‘Voorbereiding’ senioren: 

- De kleedlokalen blijven op slot. Ook voor een sanitaire stop. Dit houdt in dat iedereen zich 
thuis omkleedt. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 

- De senioren mogen niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd van de training aanwezig zijn. 
- Omdat bij deze categorie de 1,5m regel geldt, zal de grote poort open zijn zodat de 1,5m bij 

aankomst en vertrek beter gewaarborgd kan worden. Fietsen kunnen op het fietsterrein bij 
de kantine neergezet worden, auto’s op de parkeerplaats.  

- Het is niet toegestaan voor belangstellenden om langs de lijn toe te kijken naar de training.  
- Wanneer het warm is, neem je je eigen bidon gevuld met water mee. 

 
De training zelf: 

- De trainingstijden per team worden zeer strikt gehanteerd. Zowel tijdens de start als het 
einde van de training. 

- Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 
niet gebeurt. 

- Deze categorie mag NIET normaal trainen. Dit houdt in dat fysiek contact tussen de spelers is 
verboden en dat de spelers 1,5 meter afstand tot elkaar en de leiding moet houden. 

- Onderstaande houdt automatisch in dat de leiding 1,5m afstand houdt van de spelers en evt. 
een andere trainer.  

- Afsluiting van de training met een partijvorm is NIET toegestaan. Ook positiespelen zijn 
vanzelfsprekend niet toegestaan.  

- Omdat er geen wedstrijden gespeeld mogen worden kan hierdoor de focus van de training 
liggen op techniekvormen zoals aan- en meenemen, passen/trappen, 
dribbelen/drijven/schijnbewegingen/bal vrijmaken en afwerkvormen.  

 
Na afloop van training: 

- Eerder werd er al gemeld dat trainingstijden strikt gehanteerd moeten worden. Als het 
trainingsschema zegt dat er gestopt wordt om 21.15; dan wordt er om 21.15 gestopt.  
Na de training verlaten spelers direct het terrein alleen of in tweetallen met daarbij de 1,5m 
afstand. Trainers zien toe dat dit ook daadwerkelijk op deze manier gebeurt. 

- De gebruikte materialen worden enkel opgeruimd door de trainers nadat de spelers op een 
juiste wijze weer richting huis gaan. Dit om drukte te voorkomen bij het materialenhok. Ook 
bij het opruimen geldt dat er één trainer per keer is toegestaan in het materialenlokaal.  

- Was je handen voor en na iedere training. Dit is mogelijk in kleedlokaal 9. 
- Als er hesjes gebruikt zijn dienen deze uitgewassen te worden na afloop van de training.  


