Praktische afspraken voor KVVA
-bij het begin van de training komen spelers, trainers en teammanagers via normale ingang naar
binnen. Op de parkeerplaats voldoende afstand houden van elkaar (zie kaartje: rode route)!
-na afloop van de training verlaat iedereen het hoofdveld via de poort in de hoek van dit veld het
terrein weer (zie kaartje: blauwe route) Ook daar voldoende afstand houden!
-buiten de trainingstijden om, is en blijft het sportpark verboden toegang!
-er kan en mag ALLEEN op het hoofdveld getraind worden. Veld 2 is opnieuw ingezaaid en mag niet
betreed worden. Dit geldt ook voor het grote trainingsveld. We proberen zoveel mogelijk de
trainingstijden aan te houden, zoals deze er al waren. Soms moest er wat geschoven worden, maar
dit is in overleg met de trainers van de teams geregeld.
-het hoofdveld is verdeeld in 1A en 1B en er kunnen dus ook maar 2 teams tegelijk trainen. Traint
jouw team alleen op een bepaald tijdstip, train dan op veld 1B.
Trainen er 2 teams op hetzelfde moment, dan traint het jongste team op veld 1B en het oudste team
op veld 1A. Gebruik hierbij de juiste route naar het veld (zie kaartje: rode route).
-iedere speler mag in overleg met de trainer van jouw eigen team, een vriendje of vriendinnetje,
buurjongen of buurmeisje, neefje of nichtje die geen lid is van KVVA, meevragen naar de training van
jouw eigen team.
De trainer bepaalt of dit kan of niet. Dit heeft o.a. te maken met het aantal gastspelers op de
training.
-in het SRO-hok komen zakken met ballen te staan: 2 zakken met rode ballen, 1 zak met blauwe
ballen. Heb je andere of eigen trainingsballen, dan zorg je daar zelf voor dat die klaar staan. Andere
trainingsmaterialen mogen ALLEEN door 1 trainer uit het SRO-hok gehaald worden. Er mag ook
maar 1 trainer tegelijk in het SRO-hok aanwezig zijn.
De ballen in deze zakken zijn gereinigd en kunnen zonder problemen gebruikt worden!
-achter de kleedruimtes staan de 4 brede lage doelen klaar om te gebruiken. ALLLEEN de trainer
mag deze pakken voorafgaand aan de training en ook weer terugzetten na afloop van de training.
-ieder team (JO7 t/m JO12) ontvangt bij de eerste training een zak met hesjes, om zo een half team
in een andere kleur te laten trainen tijdens een oefenpotje. Deze hesjes blijven in bezit van de
teammanager of leider en dienen na de training thuis gewassen te worden. Zo kunnen ze bij de
volgende training weer gebruikt worden.
-in de komende periode is er geen keeperstraining. Bij de opstart van het nieuwe seizoen gaat dit
weer op het gras van het trainingscomplex starten.
Deze lijst is zeker nog niet compleet en zal dus de komende dagen aangevuld gaan worden!

