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Hervatten trainingen 

De jeugdtrainingen voor zowel de korfbal- als voetbalvereniging zijn vanaf woensdag 6 mei hervat. De 
seniorentrainingen zullen vanaf dinsdag 12 mei worden hervat. Trainingen zijn voorlopig tot eind mei. 
 
Blijf ten alle tijden thuis als je in de afgelopen 24 uur een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden.  
Blijf ten alle tijden thuis als iemand in je huishouden verhoging vanaf 38 graden en/of benauwdheid 
heeft. 
 
Het is van groot belang dat alle speelsters en ouders/verzorgers zich houden aan onderstaande 
maatregelen. De Gemeente Venray kan komen handhaven. Er zal dan ook elke avond een 
‘coronacoördinator’ aanwezig zijn. Dit is een bestuurslid van de korfbal- of voetbalvereniging. Deze zal er 
op toezien dat de maatregelen worden opgevolgd.   
 
Buiten de trainingen blijft het sportpark gesloten voor overige activiteiten. Ook kleedlokalen en kantine 
blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen waardevolle spullen mee naar 
de training.   
 
 
Maatregelen geldend voor ouders/verzorgers en speelsters t/m 12 jaar (F2, F1, E1, D2, D1):  

o Op ons kunstgrasveld mogen in totaal maximaal 40 speelsters t/m 12 jaar aanwezig zijn. 
o Op ons kunstgrasveld mogen in totaal maximaal 8 trainers aanwezig zijn. 
o Trainers houden 1,5e meter afstand van elkaar.  
o Trainers houden 1,5e meter afstand ten opzichte van de kinderen; er wordt alleen een uitzondering 

gemaakt in geval van blessures, er mag dan EHBO verleend worden.   
o Trainsters zorgen dat alle materialen worden opgebouwd en afgebouwd. 
o Speelsters wassen voor en na de training thuis de handen. 
o Het is toegestaan een eigen bidon mee te nemen naar de training. 
o Trainingsjasjes o.i.d. mag materialen/eigendom van andere speelsters niet aanraken, en wordt dus 

los van elkaar langs het veld neergelegd. 
 
Maatregelen geldend voor ouders/verzorgers en speelsters 13 t/m 18 jaar (C1, B1, A2, A1) en 19 jaar en 
ouder (seniorenteams):  

o Op ons kunstgrasveld mogen in totaal maximaal 32 speelsters van 13 t/m 18 jaar aanwezig zijn.  
o Op ons kunstgrasveld mogen in totaal maximaal 8 trainers aanwezig zijn.  
o Trainers houden 1,5e meter afstand van elkaar.  
o Trainers houden 1,5e meter afstand ten opzichte van de kinderen; er wordt alleen een uitzondering 

gemaakt in geval van blessures, er mag dan EHBO verleend worden.   
o Speelsters houden voor, tijdens en na de training 1,5e meter afstand van elkaar.  
o Trainsters zorgen dat palen/korven langs de heg bij het materialenhok klaarliggen, zodat deze in 

tweetallen kunnen worden meegenomen naar het kunstgrasveld om op te bouwen. Na de training 
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worden deze ook in tweetallen weer afgebroken en teruggelegd langs de heg bij het 
materialenhok.  

o Speelsters wassen voor en na de training thuis de handen. 
o Het is toegestaan een eigen bidon mee te nemen naar de training. 
o Trainingsjasjes o.i.d. van eigen spullen mag spullen van andere speelsters niet aanraken, en wordt 

dus los van elkaar langs het veld neergelegd. 
 

Maatregelen geldend voor iedereen:  
o Breng alleen je eigen kind(eren) naar het sportpark. 
o Probeer zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar het sportpark te komen.  
o Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 

training.  
o Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. 
o Haal (indien nodig) direct na de training je kind(eren) op bij het sportpark.  
o Volg de aanwijzingen en/of markeringen die zichtbaar zijn aan de poort.  
o De ingang en uitgang van het sportpark zijn gescheiden. Bovendien zullen er indien nodig 

looproutes gemarkeerd worden.  
o Bij betreden van het sportpark loop je direct naar het veld waarop je traint, na afloop verlaat je ook 

direct weer het sportpark.  
o Kantine, kleedkamers en toiletten zijn afgesloten. Zorg er dus voor dat je van tevoren omgekleed 

(inclusief schoeisel) bent, zodat je meteen kunnen doorlopen naar het kunstgrasveld. Zorg er ook 
voor dat je van tevoren naar het toilet bent geweest.  

o Er is een kraantje/wasbak aanwezig op het sportpark (links van de kantine) waar eventueel handen 
gewassen kunnen worden. Doe dit ook voordat je naar het sportpark komt.  

o Het materialenhok is tijdens deze periode niet toegankelijk voor speelsters. De grondplaten van de 
korven blijven voorlopig op het kunstgras liggen.   

o De materialen zullen na elke training opgeruimd en schoongemaakt worden door de trainsters.  
 
 
Onduidelijkheden of vragen? 
Mochten er ten aanzien van bovenstaande nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn dan vragen 
neem dan vooral even contact op. 
 
F2, F1, E1, D2, D1 (t/m 12 jaar) 

- Kayleigh v.d. Marel (06-24226903) 
- Wies Loonen (06-27431545) 
- jcoranjewit@hotmail.com  

 

C1, B1, A2, A1 (13 t/m 18 jaar) 
- Maureen Drabbels (06-29408254) 
- Aniek Bosgoed (06-46587228) 
- jcoranjewit@hotmail.com  

 
Senioren (19 jaar en ouder) 

- Nathalie Loenen(06-83222998) 
- tcoranjewit@hotmail.com 


