LSVV, Corona en opstart van trainingen Senioren 18+
LSVV gaat, n.a.v. de adviezen van overheden en KNVB, weer starten met trainingsactiviteiten bij LSVV.
Dit betreft de jeugdgroepen vanaf de mini’s t/m 12 jaar en tevens de groep vanaf 13 t/m 18 jaar. Vanaf 11 mei ook de
senioren 18+, mits aan de minimale voorwaarden van een trainer/groep wordt voldaan.
Belangrijk daarbij is dat er bepaalde afspraken in gedrag met elkaar worden opgevolgd, zodat er voor de spe(e)l(st)ers en
train(st)ers weer plezier kan worden beleefd op de voetbalvelden.
Dit document is een samenvatting van het sportprotocol van NOC/NSF, wat geldt voor alle sportverenigingen. Dit protocol
is te lezen via https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf
LEES DAAROM DIT DOCUMENT EN HET SPORTPROTOCOL VAN NOC/NSF EEN KEER GOED DOOR!
Algemeen:
-Bij gezondheidsklachten, koorts/hoesten/griepachtige klachten, zelf of bij directe familieleden, niet naar LSVV komen om
zelf te trainen, training te geven of om kinderen weg te brengen/op te halen! Is er sprake van een (waarschijnlijke) COVID19 besmetting, dan in ieder geval 14 dagen vrij zijn van gezondheidsklachten ivm besmettingsgevaar.
-Geen acties die de basisregels van de overheid inzake Corona ondermijnen. 1.5 m., hoesten in elleboog, handen reinigen.
-Belangrijk punt: Wel of niet trainen, de komende weken, is niet bepalend zijn voor de teamindeling volgend seizoen en mag
geen onderlinge waarde-oordelen vormen binnen LSVV! Trainen is leuk, maar het gevoel moet goed zijn!
Vervoer en parkeren:
Kom individueel en met eigen vervoer naar LSVV. Parkeer in de fietsenstalling (fiets/brommer/scooter), op de parkeerplaats
of langs de doorgaande weg aan de Sportlaan of Lindelaan, uitsluitend op de normale parkeerplaatsen. Houdt overal de 1.5
M aan. De achteringang bij LSVV is afgesloten, dit is geen in-/uitgang!
Op het LSVV complex:
-Kleedkamers/douches en kantine van LSVV zijn op slot! Thuis naar wc! Hoge uitzondering wel naar wc, na afloop reinigen!
-Geen samenscholingen bij fietsenstalling/ingang/tegelpaden, houd afstand, 1.5 M, volg routing zoals aangegeven.
-Spe(e)l(st)ers die de instructies van train(st)ers/begeleid(st)ers/organisatie LSVV, herhaaldelijk, niet opvolgen kunnen
worden weggestuurd van de training/het complex.
Ouders/toeschouwers:
-Niet langs de lijn bij het trainingsveld tijdens de training.
Train(st)ers:
-Afstand houden tot de overige train(st)ers, wel de afstandsregel 1.5 m.
-Afstand houden tot de spe(e)l(st)ers, wel de afstandsregel 1.5 m.
-Uitsluitend train(st)ers, totaal max. 3, in de ballenboet om spullen te organiseren. Ballenboet afsluiten bij geen gebruik!
-Geen teams samenvoegen, alleen trainen als er een train(st)er voor een team is.
-13 t/m 18 jaar en senioren 18+: Oefeningen zodat de afstandsregels in stand worden gehouden. Geen
(partij)vormen/duels, geen rijvorming of groepsvorming, dit oplossen met 1.5 M afstandsregels.
-Duidelijke instructies geven aan diegene die zich niet aan de corona regels wensen te houden.
Spe(e)l(st)ers:
-Maximaal 5 minuten voor aanvang van de training arriveren bij LSVV. Na de training direct vertrekken naar huis!
-Voor de training, opstellen op de opstelstrook op het trainingsveld, 13 t/m 18 jaar en senioren op afstand van 1.5 m.
-Eigen drinkbekers, thuis vullen, niet uitlenen!
-Instructies van de train(st)ers opvolgen.
-Ballen uitsluitend aan de voet/op de grond. Niet in de hand nemen. Uitzondering keep(st)ers, met handschoenen!
-Water is alleen om zelf te drinken.
Groep 13 t/m 18 jaar en senioren 18+:
-Afstand houden tot de teamgenoten en train(st)ers, wel de afstandsregel 1.5 m.
-Geen groepsvorming, rijvorming, geen partijvormen, geen fysieke duels, hou de afstandsregel 1.5 m in stand.
-Geen kopoefeningen.
Tot zover, alvast bedankt voor de medewerking. Heel veel plezier weer bij de trainingen!
Met sportieve groeten
Bestuur LSVV
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LSVV, Corona en opstart van trainingen Senioren 18+
Organisatie:
Vanuit bestuur LSVV:
Koen van der Voort, via koen.vandervoort@lsvv.nl of via 06-12071464
Paul van Uitert, via paul.vanuitert@lsvv.nl of via 06-12156095
Niet-leden dienen zich aan te melden bij de 2 bovenstaande personen en worden dan ingedeeld bij de juiste leeftijd!
Op het veld zijn vragen te stellen aan de hoofdtrainers of hoofdleiders van de diverse categorieën. Deze zullen de vragen
kunnen beantwoorden, of doorspelen naar de bovenvermelde contactpersonen vanuit het bestuur.
Senioren:
O19/18:

Rob Klanker en/of Gerard van Stralen, en/of Koen van der Voort
Mike Eyzinga en/of Geert-Wim Kuin

Tevens is tijdens de trainingen een herkenbare (via felgekleurd hesje) Corona-contactpersoon aanwezig. Deze wordt vanuit
het bestuur/jeugdcommissie op toerbeurt ingevuld. Instructies van deze personen is bindend en moet opgevolgd worden!
Overzicht LSVV-Complex

1:
Kantine en kleedkamers: gesloten
2:
Achteringang: op slot! Geen toegang!
4:
Fietsenstalling: open, denk om 1.5 m afstand!
5:
Ballenboetje: maximaal 3 trainers erin, 1.5 m afstand!
A-veld: trainingen
C-veld: trainingen
Zandveld:trainingen
: opstelstrook spe(e)l(st)ers voor begin trainingen,
13 t/m 18: denk om 1.5 m afstand!
Met sportieve groeten,
Bestuur LSVV
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Detail Routing LSVV-Complex

:

route naar de velden toe, 1.5 m!

:

route van de velden af, 1.5 m!

:

hand-ontsmettingsmiddelen

:

scheidingslijn looppaden

