Trainingsschema ST Germanicus-CSVC bovenbouw teams:
Kinderen in de leeftijdscategorieën (MO13, JO13 t/m JO19 mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze per se de 1,5 meter afstand moeten aan
houden.
We hebben een officiële vrijgave gekregen van de gemeente/veiligheidsregio. Daarop vooruitlopend hebben we al vast een schema gemaakt wat u hierbij
aan treft.
We verwijzen daarbij nadrukkelijk naar het gepubliceerd protocol van NOC/NSF dat we vrijdag op de site hebben gezet.
We beseffen dat het een lap tekst is maar lees a.u.b. toch door:
– Veiligheid – en hygiëneregels voor iedereen;
– Voor sporters;
– Voor ouders en verzorgers.

Opstartschema ST Germanicus-CSVC:
Er is een opstartschema gemaakt om gedoseerd de voetbalactiviteiten weer op te starten.
Hierin zijn een aantal zaken belangrijk:
• Alle trainingen zijn op vrijwillige basis! Als iemand niet wil trainen i.v.m. angst voor Corona, dan hoeft dat niet.
• Dit schema is vooral bedoeld om te kunnen trainen en op een veilige manier! Communicatie door de trainers/leiders is leidend of een training doorgaat of
vervalt!
• Bij Germanicus mogen de volgende velden niet betreden worden: het trainingsveld en veld 2, omdat ze al ingezaaid zijn! (Veld 1 en 3 zijn beschikbaar)
• Bij CSVC mogen de volgende velden niet betreden worden: veld 1 en 2 omdat ze al ingezaaid zijn! (Veld 3, en de trainingsvelden zijn beschikbaar)
• Lichtingen mogen elkaar niet kruisen. Ze mogen op zijn vroegst 10 minuten voor en 10 minuten na de training aanwezig zijn. Kleedkamers mogen niet
gebruikt worden, dus thuis douchen!
• Het park is alleen toegankelijk voor spelers, trainers en coördinatoren/bestuursleden. Ouders zonder een actieve rol mogen het park niet betreden!!!!!
• Er is altijd een corona-coördinator (verplichting overheid). Deze persoon ziet toe op de toepassing van de juiste regels. Als we ons daar niet aan houden
dan kunnen we een boete krijgen en /of wordt het sportpark weer gesloten. De eerste paar keer zullen de ondertekende dit vorm geven daarna willen we
vragen of de trainers van de 1e teams dit kunnen zijn. Zij zullen hierover te zijner tijd geïnstrueerd worden. De corona-coördinator dient een geel hesje te
dragen.
• We hebben er voor gekozen geen keepertraining te geven bij de bovenbouw.
• We hebben er voor gekozen om alvast te gaan trainen met de nieuwe lichtingen voor volgend seizoen 2020/2021, kijk daarom goed waar je bij hoort.
De lijsten staan in een andere bijlage, deze kun je vinden op de website van Germanicus-CSVC.

Dinsdag 2 Juni:
Corona-coördinator korfbalveld 3 (18:00 tot 19:00): Niels Schepers.
Training bij: Germanicus.
Begin training:
Eind training:
18:00
19:00

Teams:
MO13

Trainers:
Niels Schepers en Michel Hilbink

Veld:
Korfbalveld

Woensdag 3 Juni:
Corona-coördinator veld 3 (18:00 tot 19:00): Nick Renting en om (19:15 tot 20:15): Klaas Aardema.
Corona-coördinator veld 1: (19:15 tot 20:15): Giovanni Mendes.
Training bij: Germanicus.
Begin training:
Eind training:
18:00
19:30
19:15
20:45
19:15
20:15
19:15
20:45
19:15
20:15

Teams:
JO13-1
JO15-1
JO15-2
JO19-1
JO19-2

Trainers:
Nick Renting en Donny van Dijk
Giovanni Mendes en John Arends
Justen Scheffer
Paul en Klaas Aardema
Meren Bosgraaf

Veld:
3
1
1
3
3

Corona-coördinator CSVC Veld 2 (19:15 tot 20:15): Hessel Doek & Koen Bouwers.
Corona-coördinator CSVC Veld 3 (19:15 tot 20:15): Geriit Veltink & Richard Hermes
Training bij: CSVC.
Begin training:
19:15
19:15
19:15
19:15

Eind training:
20:15
20:45
20:15
20:15

Teams:
JO14-1
JO17-1
JO17-2
JO17-3

Trainers:
Richard Hermes
Hessel Doek
Gerrit Veltink
Koen Bouwers & Patrick Driehuizen

Veld:
Veld 3
Veld 2
Veld 3
Veld 2

Donderdag 4 Juni:
Corona-coördinator korfbalveld 3 (18:00 tot 19:00): Niels Schepers.
Training bij: Germanicus.
Begin training:
Eind training:
18:00
19:00

Teams:
MO13

Trainers:
Niels Schepers en Michel Hilbink

Veld:
Korfbalveld

