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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
 
 
 

Coco instructie: 
- Trainster/coach zal de berging openen, zij hebben een sleutel.  

- Handen ontsmetten (klein flesje met zwarte pomp). Hesje ter herkenbaarheid aandoen. 

- Verkeer begeleiden is niet meer nodig. 

- Een Coco ontvangt de speelsters bij de ingang van het gebouw.  

Let op: Senioren en  18+  A- speelsters horen 1,5m afstand te houden van elkaar.  Onder 18 geen 

1,5 mtr verplichting.  

- Elke speelster pakt een dotje handgel bij de ingang van de kleedlokalen en wassen daarmee de 

handen. Er staat een tafel met handgel en doekjes. 

- Coco houdt gedurende de training de speelsters en trainers in de gaten. Eventueel assisteren bij bv 

blessure/toilet 

- Coco mag mee trainen.  

- Coco mag geen wedstrijd spelen op het moment dat de coco in functie is. 

- Let op na de wedstrijd is de 1,5 meter weer van kracht bij 18+ 

- Spelers mogen mee opruimen en materialen desinfecteren. 

- Ieder team regelt zelf wie de kleedlokalen, scheidrechterlokaal, wc na de wedstrijd desinfecteert. 

- Zodra alle speelsters vertrokken zijn de trainers assisteren met de laatste dingen desinfecteren en 

opruimen. 

- Afval in de gele afvalbak die in de berging staat.  

Prullenbakvol, deze leegmaken en nieuwe zak erin. Volle zak buiten in container gooien. Deze staat 

buiten achter gebouw, einde gang linker deur bij de heg. 

- Zodra trainster gaat afsluiten met een desinfectiedoekje meelopen om klinken/poortjes te 

desinfecteren.  

 
      Tijdens wedstrijden: 

- Andere club verwelkomen en bij ingang kleedlokalen iedereen handen laten ontsmetten. Er staat 

een tafel met handgel en doekjes. 

- Aangeven 1,5 meter afstand omkleden kleedlokalen. Geldt niet voor leden onder de 18 jaar. 

Dit betekent voor 18+ : 

6 personen tegelijk in de kleedkamer op afstand. Twee personen tegelijk douchen op afstand. 

- In de kleedlokalen zullen protocollen hangen.  

 
Instructie richting trainers: 

- Speelsters mogen helpen met opbouwen en afbreken. 

- Bij aankomst maakt de trainer/ coach de berging open en desinfecteert de handen. 

- Daarna kan de trainer de poortjes en container openen en training gaan uit zetten.  

- Na de training alle gebruikte materialen desinfecteren en terugplaatsen voor de berging/container. 

Dit mag als team. Daarna gaat bij de 18+ leden de 1,5 meter weer in.  
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- Trainster moet alles weer afsluiten, daarna zal Coco klinken/poortjes desinfecteren met een doekje 

 


