
 

 

Protocol: gebruik accommodatie bij trainingen. Oktober 2013 

 

Aankomst sportpark Zienlaan; 

 poort deur openen en indien nodig kleedkamers openen;  
vergeet niet het elektra in te schakelen van de kleedkamers 3-9, de centrale knop hiervoor zit 
in de scheidsrechter kleedkamer A(?), links bij binnenkomst hiervan.  
Van de overige kleedkamers zitten de elektraknopen rechts boven bij binnenkomst.  

 De laatste trainer(s) sluit alles weer af inclusief de buiten deuren van de kleedkamers. Ook 
zorgt hij/zij ervoor dat de kleedkamer sleutels weer op zijn plek worden gehangen in het 
wedstrijd secretariaat 

 
In het wedstrijdsecretariaat bevinden zich de sleutels van: 

 De kleedkamers 

 De sleutel van de voetbalhal (de romneyloods/trainingshal) 

 Sleutel van de grote poort (ingeval calamiteit bv ambulance of brandweer) 
 
Trainingsverlichting 

 Aanzetten in de technische ruimte achterin kleedkamergebouw  3 t/m 9, rechterdeur (deze 
binnendeur is altijd los want zij is tevens nooduitgang.) 
Links achterin naast de nooduitgang zit een grijs schakelkastje, in het kastje staat aangegeven 
welke knop voor de verlichting van welk veld is.  
Verlichting kan bij aankomst al ingeschakeld worden, maar gaat pas branden indien de 
ingestelde sensor het toelaat.  
 

Kleedkamer indeling trainingsavonden 
 Ieder team krijgt op basis van het trainingsschema een kleedkamer op de trainingsavonden 

toegewezen. Schema hiervoor hangt op het boord in gang 3-9. 
 De sleutels hangen in het wedstrijdsecretariaat, verzoek om na de training de kleedkamer 

schoon achter te laten, af te sluiten en de sleutels weer terug hangen. 

 Gezien de grote hoeveelheid teams is het van belang dat een ieder zich houdt aan het 
trainingsschema en bijbehorende kleedkamerindeling. Alleen trainen op het veld en tijdstip 
waarop jouw groep is ingedeeld. 

 
Overige zaken 

 Toiletgebouw bij C/D veld openen na afloop van de training afsluiten. 

 de juiste trainingsballen gebruiken welke bij jou sectie horen: 
na afloop opruimen in het juiste vak of rek. Netten ophangen op de daarvoor bestemde plek. 

 De trainingsdoelen voor E/F, dit zijn er 4 per veld met wielen. Deze doelen staan op de C/D 
kunstgrasvelden in de hoeken van het veld, tegen de achterkant van de ballen vangers.  
Na afloop van je training deze doelen hier weer retour zetten. 

 De grote doelen met wielen behoren na afloop op het tegel pad te staan tussen B en C veld. 



 

 Bij D veld doel neerzetten op brede bestraten plek bij de grote poort. 

 De wedstrijd(klap)doelen niet gebruiken. Deze zitten, als het goed is, op slot. Deze doelen 
zijn allen bestemd alleen voor de wedstrijden van de E/F sectie. 

 Pylonen en hoedjes na afloop opruimen van de velden. 
 
Vermiste ballen 

 Ballen welke over de ballenvangers worden geschoten zelfdirect terughalen: 
aan de kant van Stormvogels doorgang/poort gebruiken naast het clubhuis van de korfbal. 
Deze is te openen met sleutel van de entree poort hoofd ingang. 
Aan de kant van de provinciale weg, alleen ophalen uit het gras.  

 Het kan altijd gebeuren dat een trainer een bal kwijt raakt; 
In dit geval een briefje neerleggen in het wedstrijdsecretariaat met datum, naam, team, op 
welk veld en op welke plek de bal is kwijt geraakt is.  
De medewerkers die overdag aanwezig zijn zullen dan bij daglicht proberen de bal te vinden. 

 Lekke ballen moeten worden neergelegd op de tafel in het wedstrijdsecretariaat, met briefje 
erbij o.v.v. naam en team) zodat Wil Klein deze kan omruilen of laten repareren. 

 
Opruimen grastrainingsveld 

 De trainer die als laatste op het gras trainingsveld staat moet de doelen naar de buitenkant 
van het veld (laten) verplaatsen zodat de volgende dag onderhoud kan plaatsvinden aan het 
veld.  
Wanneer de doelen niet van het veld af zijn kan er geen onderhoud gepleegd worden aan 
het veld.  

 In het voorste gedeelte van de romney loods [dit geldt als je traint op het grastrainingsveld] 
is opslag voor de materialen ingericht welke op het grastrainingsveld gebruikt worden: kleine 
doeltjes, pylonen, hoedjes. Graag de spullen na afloop van de training weer ordelijk terug 
leggen in deze ruimte. 

 
De laatste trainer van elke trainingsavond zorgt ervoor dat alles is opgeruimd en afgesloten, 
inclusief uitschakelen veldverlichting, kleedkamer verlichting en uitzetten van de centrale elektra 
knoppen. Pas dan kan je naar huis. 
 
 
Afgelasting van trainingen. 

 Naast wedstrijden kunnen trainingen ook afgelast worden. Er mag niet meer getraind 
worden op de kunstgrasvelden bij: 

o invallend winter weer; 
o sneeuwval, 
o 10 graden onder nul 

Dit wordt kenbaar gemaakt met een rood witte ketting bij de aanloop route naar de 
kunstgras velden toe. Ook staat het op de website vermeld.  

Als enige alternatief kan er dan getraind worden in de trainingshal in de romney loods.  
De gehandicapten en mini puppillen hebben voorrang bij het gebruik van deze loods. Daarnaast dient 
het trainingsschema als uitgangspunt. Indien twee of meer groepen gelijktijdig in de hal willen 
trainen dan dienen de trainers dit in onderling overleg op de lossen.  
Heeft bij een trainer de wens om in de hal te trainen op een andere tijd dan volgens het 
trainingsschema dan dienst deze trainer contact op te nemen met de trainer die oorspronkelijk op 
dat tijdstip traint. Deze wijzigingen moeten vastgelegd worden in de agenda in het 
wedstrijdsecretariaat. 



 

Op zaterdag is de voetbalhal altijd gereserveerd van 09.00-11.30u voor de gehandicapten en de 
trainingsgroep. Mocht een trainer op zaterdag/zondag willen trainen in de hal dan moet dit 
vastgelegd worden in de agenda in het wedstrijdsecretariaat. 
 

Ton van Egmond 25 oktober 2013. 


