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Buitentrainingen
Binnentrainingen
Oefenwedstrijden (evt. Onderling)
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Trainingsplan vanaf 1 juli 2020
In de afgelopen periode zijn we in stapjes steeds meer bezig met handbal. Waar eerst alles wat niet
mocht centraal stond, kijken we eindelijk weer naar wat er allemaal wel kan. En voor de
handbalwereld kan er gelukkig weer veel. Om dit zo te houden en onszelf veilig naar de start van het
volgende seizoen te brengen, hebben we nog zeker een aantal regels en richtlijnen waar we ons aan
moeten houden.
In dit vernieuwde document staat het plan om veilig en gestuctureerd de trainingen en wedstrijden
plaats te laten vinden. U kunt hier het vernieuwde trainingsschema vinden, de richtlijnen voor de
training en een eventuele wedstrijd. Daarnaast staat er in dit plan hoe wel ook weer voorzichtig
toeschouwers toe kunnen laten tot het terrein rondom het veld.
Om dit allemaal goed in te passen, staat er ook een -AlgemeneVragenlijst in dit bestand. Welke
gebruikt kan worden als er twijfel is of iemand toegang moet/mag krijgen tot de accomodatie.
Voor alle zaken rondom de regels in/rond het veld die handbalgerelateerd zijn, is de basis van dit
document gebaseerd op de regels vanuit het Nederlands Handbal Verbond. Mochten er twijfels zijn of
zaken ontbreken in dit plan, is het document, wat hieronder via de link te vinden is, leidend.
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf
Als laatste wil ik u nog melden dat de kantine nog gesloten blijft. Dit omdat dit niet onze locatie is en
wij eerst in overleg gaan met de eigenaar van het pand. Zodra hier meer over bekend is, zal er nog een
update volgen. Tot die tijd is het simpel; de kantine is dicht.

Namens het bestuur;
Mike van ‘t Hoff
Bestuurslid Technische Zaken
Vragen over dit plan: mikehoff.bestuur@hotmail.com
Overige vragen: bestuur@savosa.nl
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Als eerst de richtlijnen voor de buitentrainingen. Verderop de richtlijnen voor de
eventuele binnentrainingen en (onderlinge) oefenwedstrijden.
Buitentrainingen
• De trainingsgroepen mogen weer van opbeperkte grote zijn. Alle spelers die actief deelnemen
aan de training, mogen binnen 1,5 meter van elkaar zijn. Alle handelingen en oefeningen zijn
dus toegestaan.
• Per training zijn er maximaal 3 trainers aanwezig.
• De trainers houden zo veel mogelijk als kan de 1,5 meter afstand bij sporters van 13 jaar en
ouder. Bij sporters tot en met 12 jaar is dit niet van toepassing.
• Naast de trainers worden er 1 of 2 personen aangesteld als handhavers van de
richtlijnen/regels. Deze hoeven nu minder focus te hebben op de sporters, maar zijn er meer
om de toeschouwers juist op te stellen en de veiligheid daarvoor te bewaken.
• Trainingen duren minimaal 1 uur en maiximaal 1,5 uur. Het kan zijn dat de training gestart
wordt naast het veld, zodat er genoeg veldruimte blijft. Zo hoeven groepen die niet met elkaar
te trainen, zich geen zorgen te maken over de 1,5 meter afstand.
• De pauzetijd tussen trainingen is niet meer nodig, wel bij het wisselen letten op de afstand.
• Er zijn beperkt toeschouwers toegestaan. Per kind mag er 1 ouder aanwezig zijn om in de
ruimte tussen de accomodatie en het veld te kijken. Let hierbij op dat er voldoende afstand is
als er groepen gaan wisselen.
• De regel dat je maar 10 minuten maximaal voor de training aanwezig mag zijn, blijft gelden.
Ook na de training is het zo snel mogelijk vertrekken gewenst.
• De trainers, handhavers en ouders houden ALTIJD 1,5 meter afstand van elkaar. Ook sporters
boven de 18 jaar die klaar zijn met trainen, zijn verplicht voor en na de training de 1,5 meter
afstand te houden
• Bij (milde) symptonen (hoesten, neusverkoudheid, koorts en/of benauwdheid) blijf je thuis!!
• Bij koorts van iemand in het huishouden blijf je thuis!! Pas na 24 uur klachtvrije omgeving is
het weer toegestaan om naar de training te komen.
• Het sanitair en de kleedkamers zullen weer toegankelijk zijn. Hierbij is het wel wenselijk dat
het zo min mogelijk gebruikt gaat worden. Zorg dus dat je omgekleed en klaar voor de training
op de club aan komt. Ga thuis nog naar de WC
• Was je handen voor- en na de training. Zowel thuis als op de club. SAVOSA zal voorzien in
desinfecterende middelen rondom de trainingen.
• Neem zelf een bidon, inclusief water, mee naar de training.
• De handhaver(s) zijn bevoegd spelers, trainers en toeschouwers weg te sturen als er niet aan
de -AlgemeneVragenlijst voldaan kan worden. Deze vragen worden niet verplicht gesteld,
maar bij twijfel zal deze lijst leidend zijn.
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Zaaltrainingen
•
•
•
•

•
•
•

De trainingen zullen primair buiten plaatsvinden tot het einde van het seizoen (31 juli).
Bij wijze van uitzondering kan het bestuur besluiten om een groep toestemming verlenen om
binnen te trainen.
Als er een binnentraining is, zal dit worden gecommuniceerd worden met de gemeente. Dit
allereerst voor de inhuur, maar ook voor de specifieke regels van de sporthal.
De regels en richtlijnen van de sporthal, zullen ook gelden voor SAVOSA. Deze zijn niet
beschreven in dit plan, maar zullen aanvullend besproken worden met de betreffende
trainers/coaches en handhavers. Wij heben hiervoor documenten ontvangen van de
gemeente.
Bij bovenstaand punt zijn de algemene richtlijnen van het RIVM/overheid primair te volgen.
De richtlijnen die hierboven zijn beschreven, die gelden voor de activiteiten in het veld, zijn
ook van toepassing voor de zaaltraining.
Bij zaaltrainingen zijn toeschouwers niet toegestaan.

Oefenwedstrijden (ook onderling)
•
•

•

•
•

Het is toegestaan om oefenwedstrijden in te plannen. Dit kan zowel onderling als tegen teams
van andere clubs zijn.
Om een oefenwedstrijd in te plannen moet er contact opgenomen worden met het bestuur.
Ook bij onderlinge wedstrijden. Als er teams al tegelijk trainen als 1 trainingsgroep, mag een
‘partijtje’ wel zonder verder bericht. Hierbij gelden de richtlijnen van de training.
Bij een oefenwedstrijd mag publiek aanwezig zijn. Hierbij in acht genomen dat:
o Er niet meer dan 2 personen per speler aanwezig zijn als toeschouwer
o Er altijd 1,5 meter afstand bewaard moet blijven
o Het maximaal aantal toeschouwers nooit boven de 100 mag komen
De handhaver(s) van dienst is verantwoordelijk voor het tellen van de toeschouwers en heeft
de bevoegdheid om mensen te weigeren.
Spelers die klaar zijn met de wedstrijd, die boven 18 jaar zijn, worden na de wedstrijd gezien
als toeschouwer. Voor en na de wedstrijd moet er dus 1,5 meter gehouden worden.
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Trainingsschema per 17 juni 2020
TRAININGSSCHEMA SAVOSA 2019/2020 ZAAL
TIJD

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

MIDDAG
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
F
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
AVOND
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 18:45
D1+D2
18:45 - 19:00
D1+D2

C1+CMIX

19:00 - 19:15
D1+D2

C1+CMIX

E1/E2

E3/E4

19:15 - 19:30
19:30 - 19:45
C1+CMIX
19:45 - 20:00
20:00 - 20:15
C1+CMIX C1+CMIX
20:15 - 20:30

DA
(start 19:30 naast
veld)

D.Sen

DB
(start 19:30 naast
veld)

DA
(19.15 start naast
veld)

20:30 - 20:45
20:45 - 21:00
21:00 - 21.15

DB
(20.15 start naast
veld)

21:15 - 21:30

HA
(start 20:15 naast
veld)

HA
(start 20:30 naast
veld)

DMW gr.1

21:30 - 21:45
21:45 - 22:00

ZATERDAG
09:00 - 09:15

HMW

09:15 - 09:30
DMW gr.2
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
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HMW

Trainingstijden per team
F

wo

16.00 – 17.00

E1/2

di

18.45 – 19.45

E3/4

do

18.45 – 19.45

D1/2

ma
wo

18.30 – 19.30
18.30 – 19.30

C1/mix

ma
vr

19.00 – 20.30
18.30 – 19.30

DB1

ma
do

20.15* – 21.30
19.30* - 20.30

*Eerste kwartier naast veld
*Eerste kwartier naast veld

DA1

di
vr

19.30* - 20.45
19.15* – 20.45

*Eerste kwartier naast veld
*Eerste kwartier naast veld

HA1

di
do

20.30* - 21.45
20.15* - 21.30

*Eerste kwartier naast veld
*Eerste kwartier naast veld

DS1

wo

19.30 – 20.45

DMW

wo
za

21.00 – 22.00
09.00 – 10.00

HMW

vr
za

20.45 – 21.45
10.30 – 11.30

Trainingsgroep Jenny
Trainingsgroep Sylvia
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ALGEMENE VRAGENLIJST

Figuur 1-AlgemeneVragenlijst
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