
 

CORONA PROTOCOL AV DAVENTRIA 1906 - JEUGDTRAININGEN 

 

 

WELKE TRAININGEN GAAN ER DOOR? 

• Pupillen en D1 junioren: maandag en woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

• C en D2-junioren: maandag en woensdag van 19:30 tot 20:30. 

• Helaas is de training korter om ook de andere groepen te kunnen laten trainen en de 

maatregelen op een goede manier uit te kunnen voeren. 

• Buiten deze tijden kun je niet van de baan gebruik maken. 

WANNEER MAG JE NIET KOMEN? 

• Kom niet als jij zelf of iemand bij jou in huis één van de volgende klachten heeft: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

WEGBRENGEN/AANKOMST 

• Kom je als ouders je kind(eren) brengen. Kom hierbij van de zijde van de parkeerplaats. Zet 

ze dan af bij de poort (kiss & ride systeem). 

• Bij de poort is een ‘corona-coördinator aanwezig om dit in goede banen te leiden. Volg 

zijn/haar aanwijzingen op. 

• Was je handen thuis voor training. 

• Neem een gevulde bidon mee van huis. 

• Ga thuis nog even naar de wc voordat je naar Daventria komt. 

• Kom in je trainingskleren, de kleedkamers zijn namelijk dicht. 

TRAINING 

• Voor atleten tot en met 12 jaar gelden geen beperkingen tijdens de training 

• Atleten vanaf 13 jaar (junioren d2 en C junioren: 

• worden verdeeld over zo klein mogelijke groepen. 

• houden in ieder geval 1,5m afstand. 

• De trainers hebben de trainingsvormen aangepast om de 1,5m afstand goed mogelijk te 

maken. 

• Atleten komen niet in de materiaalhokken.  

• Atleten gebruiken zoveel mogelijk steeds ‘hun eigen’ materiaal. De trainers maken voor/na en 

tijdens training materialen schoon. 

• Mocht een atleet zich niet aan de regels houden dan wordt dit telefonisch gemeld bij de ouders 

en wordt de atleet naar huis gestuurd. 

NA DE TRAINING 

• Na de training gaan trainers en atleten direct naar huis. Er is geen mogelijkheid om te blijven 

hangen. 

• Was thuis je handen. 

ZORGEN 

• Heb je (als ouder) zorgen over de aanpak bij Daventria of over de uitvoering van het 

bovenstaande, bespreek dit dan met de trainer (op 1,5 meter afstand) of benader ons via de 

gebruikelijke kanalen van ouderleiders of het bestuur. Houd daarbij rekening dat iedereen zijn 

best doet om het zo goed mogelijk te doen. 



 

Veel sport en spelplezier! 

  

Bestuur, technische commissie en trainers 


