
 
Trainingsschema vanaf 11 Mei (i.v.m. Corona preventie) Update 14-5-2020  

- Veld indeling volgens onderstaand schema, veld betreden via toegangspoortje dat direct 
toegang geeft tot het aangewezen veld-deel. 

- Tijden van veld A1, A2 en A3 dienen strikt aangehouden te worden. 
- Tijden veld A4 en A5 dienen in principe ook strikt aangehouden te worden. Enkel bij de 

laatste training op veld A4 en A5 is er ruimte om langer door te gaan, zolang de teams van 
veld A4 en A5 niet gelijktijdig stoppen. 

- Tijden van veld C zijn flexibel zolang de spelers direct van het C-veld direct naar huis gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trainingen: 

1. Spelers t/m 12 jaar (JO7 t/m JO12): mogen in teamverband trainen met partijtjes/ geen    
oefenwedstrijden. 

2. Groep t/m 18 jaar (JO13 t/m JO19): individueel trainen op 1,5 mtr afstand/ geen partijtjes/ 
geen oefenwedstrijden 

3. Senioren (Walram 1, Walram 2 en Walram 3): individueel trainen op 1,5 mtr afstand/ geen 
partijtjes/ geen oefenwedstrijden 

 

Trainingsschema nieuw vanaf 11 mei: 

  Ma Wo Do 
Veld Tijd    
A1 18.00-19.00 JO-9 JO-7 JO-17 
A2 18.15-19.15 JO-11-1 JO-9 JO-17 
A3 18.30-19.30 JO-11-2 JO-10 JO-17 
A4 19.45-20.45 JO-15 JO-13 JO19-1 
A5 20.00-21.00 JO-17 JO-15 JO19-2 
C 18.00-20.00 Reservering 

Volleybalclub 
JO-11-1 
JO-11-2* 

Reservering 
Volleybalclub 

 

 

 

 

 

 

- * JO11-2 is op woensdag een kleine groep en traint op groter C-veld met Jo11-1 mee. 
- ** Walram 2 en 3 trainde ook voor de Corona-maatregelen samen daar deze 2 groepen nooit volledig zijn. 

 

Regels: 

- Ingangsdatum Ma 11 Mei. 
- Sporters (kader of spelertjes) blijven thuis wanneer ze ziek of verkouden zijn. 
- Sportpark Oost is enkel geopend voor de jeugdleiders en de spelertjes/spelers van VV 

Walram.  
- Toegang is via de rode poort Oosterweg (nabij ballenhok).  Alle andere ingangen blijven 

gesloten. 
- Sporters en jeugdkader komen zoveel mogelijk per fiets via de Oosterweg. 
- Jeugdleiders (of leden Jeugd Cie. indien aanwezig) vangen de kinderen aan de poort op. 

Wanneer al teamleden binnen zijn, sluiten ze de rode poort weer. 

 

  Di Vrij 
Veld Tijd   
A4 18.00-19.00 JO19-1 JO-13 
A5 18.15-19.15 JO8 JO-12 
A4 19.30-21.00 Walram 1 Walram 2&3** 
A5 19.45-21.15  Walram 1 
C 18.00-20.00 JO-12 JO-10 
    



 
 

 

- Ouders mogen niet het sportcomplex betreden, dus ze brengen en halen de kinderen (geen 
ouders langs de lijn tijdens de trainingen, ook niet voor de allerkleinsten). 

- Parkeerplaats blijft dan ook gesloten. 
- Kleedlokalen blijven gesloten/ thuis douchen. 
- Thuis aan- en omkleden. 
- Schoenen aantrekken op veld zelf en eventuele tassen in de dug-outs en/óf in het zicht (dit 

ter voorkoming diefstal/toezicht houden). 
- Elk team gebruikt eigen hesjes met wasbeurt van eigen jeugdleider / trainer. 
- Kantine blijft gesloten. 
- Ballenhok niet toegankelijk voor de jeugd/ alleen de jeugdleider. 
- Jeugdleiders worden gevraagd de Walram trainingspakken te dragen zodat zij duidelijk 

herkenbaar zijn voor ouders. 
- De poort blijft tussendoor zo veel mogelijk dicht en dient na afloop gesloten te worden door 

de laatst vertrekkende jeugdleider. 
- Jeugdleiders dienen alert te zijn op verblijf hangjongeren (verboden toegang). Dit geldt ook 

voor de poort van het C-veld. 

 

Trainingstijden: 

- In het schema wordt gewerkt met blokken van 1 uur die verspringend met een kwartier 
beginnen.  Bij de velden A1, A2 en A3 is het niet mogelijk langer door te gaan er dient stipt 
op de minuut gestopt te worden. 

- Indien er een 2e of 3e blok voor hetzelfde team is ingepland, geeft dit een groter veld en 15 
minuten extra per blok. 

- De teams welke op Ma-Do-Wo ingepland zijn op veld A4 en A5 trainen als laatste en kunnen 
langer doorgaan echter de teams op veld A4 en A5 mogen nooit gelijk stoppen. De laatste 
kan pas stoppen als het ander team het complex heeft verlaten. 

- De teams welke op Di-Vrij als eerste zijn ingepland op veld A4 en A5  dienen strikt te stopen 
op de aangeven tijd, eventueel mogen zij eerder beginnen zolang ze nooit gelijktijdig 
beginnen (maak hier onderling afspraken over  als er een wens is om eerder te beginnen). 

- De teams welke op Di-Vrij als laatste trainen op veld A4 en A5 kunnen langer doorgaan 
echter de teams op veld A4 en A5 mogen nooit gelijk stoppen. De laatste kan pas stoppen als 
het ander team het complex heeft verlaten. 

- Gebruikers van het C-veld zijn flexibel. Deze spelers gaan direct naar huis, enkel de 
jeugdleider brengt het materiaal terug naar het ballenhok. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Overzicht wijzigingen t.o.v. regulier schema (voor corona) en mogelijkheden langer dan 1 uur 
trainen: 

 

 Voor  
Corona 

Tijdens 
Cornona 
preventie 

Opm.  Mogelijkheid voor 
langere training 
dan 1 uur 

Opm . bij langer 
trainer. 

JO-7 Wo Wo   -  
JO-8 Di Di   1 x Do op C-veld 
JO-9 Wo Wo - Ma Extra dag   -  
JO-10 Wo - Vrij Wo - Vrij   1 x Vrij op C-veld 
JO-11-1 Ma- Wo Ma - Wo   1 X Wo op C-veld 
JO-11-2 Ma - Wo Ma - Wo Wo samen 

met JO11-1 
 1 X Wo op C-veld 

JO-12 Ma - Wo Di - Vrij 2 dag 
gewijzigd 

 2 X Di op C-veld 
Do- Max tot 19.15 

JO-13 Ma - Wo Wo - Vrij 1 dag 
gewijzigd 

 1 X (Wo) Voorwaarde teams 
veld A4 en A5 
mogen niet gelijk 
stoppen ! 

JO-15 Ma - Wo Ma - Wo   2 X 
JO-17 Ma - Do Ma - Do 1 dag 

gewijzigd 
 1 X (Wo) 

JO-19-1 Di - Do Di - Do   1 X (Do) 
JO-19-2 Di - Do Do   1 X (Do) 
Walram 1 Di -Vrij Di - Vrij   2 X 
Waram 2/3 Di - Vrij  Vrij   1 X 

 Groen = ongewjzigd 
 Rood = gewijzigd 


