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Corona protocol  SV Leunen 

Sportpark blijft gesloten buiten jeugdtrainingstijden 

Buiten de begeleide trainingen voor de jeugd blijft het sportpark gesloten voor alle overige 

activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere 

activiteiten op het sportpark te houden.  

Kleedlokalen en kantine gesloten 

Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur 

geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis. 

Dit betekent dus ook dat spelers thuis moeten douchen. 

Aanwezigheid voor- en na training 

Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet 

langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van 

het sportpark ga je via de aangegeven ingang direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat 

je het sportpark ook direct via de aangegeven uitgang.   

Ouders 

- Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen

gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

- Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens

als na de training van je kind(eren).

- Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo

kort mogelijk is

Algemene richtlijnen 
- per 10 kinderen is één trainer/begeleider benodigd, maximale groepsgrootte van 20 spelers
- Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen
- Trainers 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelster
- Trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.
- Trainers in de categorie t/m 12 jaar kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen.
- Trainers in de categorie 13-18 kunnen gebruik makken van pionnen en ballen, maar kunnen geen
gebruik maken van hesjes.
- Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor
desinfectiemiddelen in het materialenhok en voor een buitenkraan
- Er mag geen eigen eten worden meegenomen
- Drinken meenemen is toegestaan
- Kom in sportkleren naar SV Leunen
- Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en was je handen met zeep
- Volg altijd de aanwijzingen van trainers of (corona)coördinatoren op -> Coördinator is herkenbaar
aan een hesje
- Blijf thuis als symptomen hebt van verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

- EHBO / troosten binnen 1,5m is toegestaan .
- Volg verder de protocollen van het NOC-NSF via  https://nocnsf.nl/sportprotocol. -> deze kunnen

elke dag worden aangepast.

https://nocnsf.nl/sportprotocol


Trainingen seizoen 2019 - 2020 vanaf 6 mei

Dag team tijd veld trainers hulptrainer

zomer

maandag JO8-JO9 18.30-19.30 B Gijs Gielens Daan Loenen

Jenny v/d Heijden Roel van Tilburg

JO10-JO11 18.30-19.30 A Paul Hendrix Tom Voermans

Ron v/d Molengraft Marcel Pluk

Roy v/d Ven

JO15-1 19.30-21.00 C Geert Thijssen

JO12-2/3 18:45-20.00 TR tourbeurt ouders

dinsdag JO12-1 18.45-20.00 A Martijn Mertens Marco Berden

JO17-1 18.30-20.00 B Tim Smets André Meijers

JO19-1 20:00-21:30 C Stefan Boom

JO19-2 20:00-21:30 B Erik Beelen Bernd Rötgering

JO15-2 18:30-19.45 TR Willem van Kempen Mees Claessens

woensdag JO8-JO9 18.30-19.30 B Stephan de Weert Gijs Lanen

Paul Spronck

JO10-JO11 18.30-19.30 A Marc van Well Joris van Lierop

Ron van de Molengraft Michel Creemers

Bart Mous Tom Voermans

JO12-2/3 18:45-20.00 C Will Butcher Francois Ermers

Sander Hellegers Koen Mous

donderdag JO12-1 18.30-19.30 C Marco Berden

JO17-1 18.30-20.00 TR Tim Smets

JO15-1 18.45-20.00 B Lucien Peeters

JO15-2 19.30-20.30 A Roel Kersten Henri Rongen

JO19-1 20:00-21:30 C Stefan Boom Patrick Vollenberg

JO19-2 20:00-21:30 B vakant Ronald Luijkx

zaterdag JO7 9.15-10.15 A
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