Start trainingen Jeugd t/m 12 jaar en Jeugd
13-18 jaar vanaf 6 mei
Zoals aangekondigd door onze MP Marc Rutte mag de jeugd weer gaan trainen. Concreet houdt dit
voor ons in dat wij vanaf woensdag 6 mei weer gaan beginnen. Omdat we alleen onder strenge
voorwaarden weer kunnen starten, hebben we een nieuw trainingsschema in elkaar gezet. Dit maken
we op zondag 3 mei bekend. De trainingstijden zullen afwijken van het oude schema, check dus goed
wanneer je moet trainen. Dit trainingsschema geldt tot nadere aankondiging.
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Om de voorschriften vanuit de overheid- , NOC*NSF¹ en KNBSB² - te kunnen volgen, treffen we een
aantal maatregelen:
Om de verkeersstromen zoveel mogelijk te spreiden zullen we tijdelijk gebruik maken van het
meest linker toegangshek, waar normaal gesproken de gemeente en de hulpdiensten gebruik van
maken; hier kunnen ook de fietsen gestald worden. Spelers dienen hier te wachten totdat ze
opgehaald worden. Voor de jongste jeugd zullen wij zorgen dat er op tijd iemand staat.
Spelers die door hun ouders met de auto gebracht worden kunnen voor ter hoogte van dit
toegangshek uitstappen, waarna de ouders kunnen doorrijden (Kiss & Ride); ouders mogen niet
uitstappen en als ze blijven wachten worden ze geacht dit in hun auto te doen, dit om zoveel
mogelijk afstand te kunnen bewaren; ouders mogen onder geen beding het terrein betreden.
Tussen de trainingen wordt iedere keer 30 minuten pauze of overlap gepland om een grote
toeloop bij de ingang en langs de velden te voorkomen.
Door de ruimere opzet van de trainingen (met meer tijd ertussen) en omdat we met minder
mensen op het veld mogen staan (ook i.v.m. de anderhalve meter afstand voor de jeugd tussen
13-18) gaan we zoveel mogelijk gespreid trainen, dus mogelijk op andere tijden of zelfs andere
dagen.
Op momenten dat een speler geen training heeft, mag zij/hij niet op de club komen, ook niet om
op een veld een balletje te slaan. De gemeente heeft laten weten ook op onze velden te blijven
handhaven.
Alle trainers en teamcoördinatoren worden door de Coördinator Technische Commissie
geïnformeerd over het nieuwe trainingsschema, de regels en protocollen.
Op het complex zal een Corona coördinator (Jeroen van de Rest, de ‘barman’.) aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden. Daarnaast zal een aantal vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede
banen te leiden; volg alsjeblieft altijd hun aanwijzingen op.
Het paviljoen zelf is gesloten, wel kan er in geval van hoge nood gebruik gemaakt worden van de
toiletten boven.
Mochten er wijzigingen komen op bovenstaande punten dan zullen wij die zo snel mogelijk doorgeven.
LETS PLAY BALL, BUT STAY SAFE!
Namens het Bestuur HSV Houten Dragons
Bart Keijl
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¹ Protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar:

https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/04/Protocol-verantwoord-sportenkinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar.pdf
)

² Specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport, versie 29 april 2020:

https://www.knbsb.nl/media/uploads/specifieke_punten_nieuw.pdf

Hieronder vinden jullie een overzicht van de richtlijnen voor ouders & verzorgers en spelers, neem
deze alsjeblieft van tevoren goed (samen met je kind) door.
Voor ouders en verzorgers:

n ormeer

w inderen over de algemene veilig eids- en

gi neregels en dat ze altijd de

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer
Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat.
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts.
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind
weer laten sporten en naar buiten.
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het
laatste contact.
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie. Laat de
kinderen zoveel mogelijk zelfstandig fietsen.
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren).
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie. Eerder
dan de starttijd van de training de warming up doen, kan dus niet.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders,
vrijwilligers en bestuursleden;
Als ondersteuning noodza elij is bij de sportactiviteit en o toiletgang, is et toegestaan om
n o der/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook
dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Stem dit vooraf af met de
coördinator.
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Voor de sporters:

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
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Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet
douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, vrijwilligers
Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet (dus gebruik je een helm van de vereniging dan blijft dit je helm gedurende
de gehele training) en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
volg de aanwijzingen van de trainers en ga niet uit eigen initiatief opruimen.
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
Neem zelf ook (Dettol) ontsmettingsdoekjes mee.
Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.
Spelers mogen niet het materiaal van medespelers aanraken/gebruiken.
Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

