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Inleiding
Beste leden, kaderleden en/of ouders/verzorgers,
Dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet de nieuwe coronamaatregelen ingaande vanaf 28 april 2020
bekend gemaakt. Eén van de versoepelingen die inmiddels ingevoerd is, is het toestaan van
georganiseerd en beheersbaar sporten van jeugd tot en met 18 jaar.
Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij zij zich niet hoeven te
houden aan de 1,5 meter afstand regel. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan,
mits zij WEL op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. De leeftijdsgrenzen zijn leidend.
Dit betekent echter niet dat wij direct alle faciliteiten weer open kunnen stellen voor onze leden. Dit
gaat in nauw contact met de gemeente, met wie wij in samenspraak een protocol hebben opgesteld
die ervoor moet zorgen dat onze jeugd naar de maatregelen van het kabinet en het RIVM veilig kan
sporten.
Het betreffende protocol bieden wij bij deze aan u aan. Aan de hand van dit protocol kan er op de
velden van Victoria’25 te Afferden en SCD’33 te Deest onder deskundige begeleiding
voetbalactiviteiten georganiseerd worden zoals training en alternatieve voetbalvormen. De
competities starten niet eerder dan in het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog
dicht.
Wij rekenen op uw medewerking om dit protocol op te volgen en vertrouwen erop dat u welbedachte
keuzes maakt in belang van ieders gezondheid.
Wij hopen u met dit protocol voldoende geïnformeerd te hebben en wensen eenieder veel sterkte en
kracht toe in deze moeilijke periode.
Met sportieve groet,
Jeugdbestuur Victoria’25 & SCD’33
Technische Commissie Victoria’25 & SCD’33 Jeugd

Coronaprotocol Trainers, Begeleiders en Vrijwilligers (Kaderleden)
Vanuit de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wordt geadviseerd om onderstaande
maatregelen uit te voeren:
1. Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
2. Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar geldt dat zij zonder 1.5 meter afstand georganiseerd
en onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm;
3. Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met
1,5 meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd;
4. Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel
moment toegestaan;
5. Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toe;
6. Maak vooraf (gedrags-)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13
t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
7. Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
8. Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en
laat spelers geen handen schudden;
9. Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
10. Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of medetrainers (geen lichamelijk contact);
11. Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
12. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van de materialen;
13. Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte
betreden;
14. Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training
direct naar huis gaan;
15. Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training;
16. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
17. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts;
18. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 graden Celsius) en/of
benauwdheidsklachten;
19. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
20. Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je
handen;
21. Zorg dat de spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met
(keepers-)handschoenen;
22. Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
23. Verdeel de (drink-)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
24. Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
25. Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit bekent ook niet spugen en
snuiten op het veld;

26. Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de
nieuwe training weer schoon zijn;
27. Zorg dat je bij de oefeningen uit voorzorg koppen zoveel mogelijk vermijdt;
28. Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
29. Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij
de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct je handen te wassen.
30. Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(-s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele
blessures direct de ouder(-s) in kunt lichten.
31. Vermijd het gebruik van grote materialen, als je deze wel gebruikt houdt dan 1,5 meter in
acht;
32. Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting-)blessures zo klein mogelijk
te houden.

Coronaprotocol Ouders en Verzorgers
Vanuit de KNVB wordt geadviseerd om onderstaande maatregelen uit te voeren:
1. Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
2. Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummers;
3. Meld je kind(-eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de
voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
4. Breng je kind(-eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw
kind(-eren) gepland staat;
5. Breng je kind(-eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
6. Breng je kind(-eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de
38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft,
mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
7. Breng je kind(-eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
8. Reis alleen met jouw kind(-eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
9. Breng je kind(-eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
10. Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(-eren);
11. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
12. Volg altijd aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
13. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan
om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt
ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
14. Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Coronaprotocol Spelers/Speelsters
Vanuit de KNVB wordt geadviseerd om onderstaande maatregelen uit te voeren:
1. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 graden Celsius);
2. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 graden Celsius) en/of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je komen sporten en
naar buiten;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
4. Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je
gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
5. Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
6. Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
7. Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
8. Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet
douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt
gewassen;
9. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
10. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
11. Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
12. Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer en reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep
of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel
met de handen worden aangeraak na gebruik reinigen;
13. Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
14. Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
15. Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt;
16. Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
17. Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

Regels op de sportparken
Sportparken
Zowel het sportpark van SCD’33 als het sportpark van Victoria’25 zullen geopend worden. Deze
locaties zijn alleen geopend wanneer er trainingsactiviteiten worden aangeboden. Dit houdt in dat de
sportparken niet geopend zijn voor het voetballen in de vrije tijd.
De trainingsactiviteiten vinden plaats op het kunstgrasveld van SCD’33 en de ‘oefenhoek’ van
Victoria’25. Het is niet toegestaan om de overige velden te gebruiken, in verband met onderhoud.
Zoals in de protocollen aangegeven, zullen de kleedkamers en kantines gesloten blijven. Wel zijn
kaderleden met hun sleutels in staat om de ruimtes waarin de AED en EHBO-kisten zich bevinden, te
openen. Wij willen aan kaderleden vragen deze ruimtes te openen vooraf aan de training, zodat in
geval van nood direct gehandeld kan worden. Daarnaast zijn de ballenhokken te openen, in deze
ruimtes mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn.
Uit het trainingsschema, wat later dit document zal volgen, zal blijken dat er op elk sportpark op ieder
tijdstip maximaal één team traint. Dit maakt dat wij het niet nodig achten om looproutes aan te
brengen op de sportparken. Wanneer u naar de in-/uitgang loopt, willen wij vragen om 1,5 meter
afstand in acht te nemen wat inhoudt dat de een zal moeten wachten tot de ander de in-/uitgang
heeft verlaten.
Wij willen u vragen om wanneer u leden naar het sportpark brengt of hen ophaalt, te blijven wachten
op het sportpark bij uw eigen auto of fiets op de parkeerplaats. Houd altijd 1,5 meter afstand tot
elkaar! Wanneer u het lid naar het sportpark heeft gebracht of heeft opgehaald, willen wij u vragen
om direct het sportpark te verlaten.

Hygiënemaatregelen
Naast de hygiënemaatregelen die ieder (kader-)lid dient te hanteren zoals beschreven in de
protocollen, zullen zowel Victoria’25 als SCD’33 de volgende hygiënemaatregelen nemen:
-

-

Er zijn desinfecterende materialen aanwezig in de ballenhokken om de ballenpompen en
deurklinken mee schoon te maken. Wij verwachten van de (kader-)leden dat de
ballenpompen en deurklinken na elk gebruik schoongemaakt worden;
Er zullen voor de trainende teams geen hesjes beschikbaar zijn.
Ballen en pionnen hoeven niet gedesinfecteerd te worden. Zorg dat de oefenvormen dusdanig
ingevuld worden dat er zo min mogelijk ballen en pionnen benodigd zijn.

De (kader-)leden zullen herinnerd worden aan de maatregelen met borden die geplaatst zullen
worden bij de ingangen en de velden.
Trainingsschema
Na contact met de kaderleden en overleg met het jeugdbestuur en technische commissie is het
volgende trainingsschema opgesteld:
Sportpark ‘Kremershof’ te Deest
Tijd
Dag
Maandag
09:30u – 10:30u
18:15u – 19:15u
19:45u – 21:00u
JO17-1

Dinsdag
JO8-1
-

Woensdag
JO12-2
JO17-1

Donderdag
JO8-1
-

Sportpark ‘De Ringelenberg’ te Afferden
Tijd
Dag
Maandag
Dinsdag
09:30u – 10:30u
18:15u – 19:15u
JO10-1
JO12-1
19:45u – 21:00u
JO14-1

Woensdag
JO7-1
-

Donderdag
JO14-1
JO19-1

Zaterdag
Mini-F
-

Bij het opstellen van het trainingsschema is er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de
oorspronkelijke trainingsdagen en -tijden. De frequentie van trainingen is afgestemd met de
betreffende kaderleden. Tussen de trainingstijden zit een half uur, om te waarborgen dat
leeftijdsgroepen elkaar niet tegenkomen en er ruimte is om op een verantwoorde manier het
sportpark te betreden en te verlaten.
Zowel door de KNVB als door de gemeente en de verenigingen is geen einddatum gebonden aan het
trainen, wat inhoudt dat het sportpark tot onbepaalde tijd open zal zijn zolang er dus
trainingsactiviteiten worden aangeboden. Wanneer de trainingen en dus het seizoen definitief eindigt,
is afhankelijk van wat de kaderleden willen. Dit mag per team individueel bepaald worden, mits het in
samenspraak is met de technische commissie.
De trainingen mogen hervat worden vanaf zondag 3 mei 2020.
Coronacoördinator en Coronaverantwoordelijken
Het is verplicht om coronaverantwoordelijken aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het
handhaven van de protocollen op de sportparken. Gezien het feit dat er op de sportparken met
maximaal één team op hetzelfde tijdstip wordt getraind, achten wij het verantwoord om deze rol bij
de kaderleden neer te leggen. Immers zij zijn eindverantwoordelijk voor het betreffende team. Dit
maakt dat de volgende coronaverantwoordelijken worden aangewezen:
Elftal
Mini-F
JO7-1
JO8-1
JO10-1
JO12-2
JO12-1
JO14-1
JO17-1
JO19-1

Coronaverantwoordelijken
- Ellen Croonen
- Alie Greup
- Martin Koole
- Niels Gijsbers
- Pieter Litjens
- Anja Litjens
- Joost van Dinteren
- Wilco Hijmans
- Jarl Wynia
- Luc Roelofs
- Luuk Janssen
- Gerard Baars
- Joëll de Lorijn
- Johnny Brouwer
- Pepijn Nelissen

De Coronacoördinator, die de contacten onderhoudt met de gemeente is Swen Kesseleer. Daarnaast
zal het jeugdbestuur en de technische commissie met regelmaat aanwezig zijn op de sportparken.
Wanneer maatregelen uit de protocollen worden overtreden door (kader-)leden, ouders en/of
verzorgers, dient dit gemeld te worden. Dit kan bij Swen Kesseleer, via de mail swen.k@hotmail.com

of via het mobiele telefoonnummer. Dan zullen namens het jeugdbestuur gepaste stappen
ondernomen worden.

Sancties
Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat u als (kader-)lid, ouder en/of verzorger verantwoord omgaat
met de eerdergenoemde protocollen. Wij rekenen erop dat u en uw kind het gezonde verstand
gebruiken, de protocollen naleven en de aanwijzingen opvolgen.
In het belang van onze clubs, ter voorkoming van boetes dan wel dat het sportpark voor iedereen
gesloten wordt, en de volksgezondheid is het belangrijk om te handhaven en in te grijpen wanneer de
protocollen door trainers/trainsters, ouders/verzorgers en/of spelers/speelsters niet nageleefd
worden.
Wij gaan ervan uit dat het niet nodig is, maar dit dienen wij te doen aan de hand van sancties.
-

-

Wanneer een speler/speelster en/of ouder/verzorger de regels in de protocollen overtreedt,
krijgt de betreffende speler/speelster en/of ouder/verzorger maximaal 1 waarschuwing. Bij
een volgende overtreding, zal de speler/speelster en/of ouder/verzorger de toegang tot het
sportpark ontzegd worden.
Wanneer een trainer/trainster de regels in de protocollen overtreedt, krijgt de betreffende
trainer/trainster maximaal 1 waarschuwing. Bij een volgende overtreding, zal de
trainer/trainster de toegang tot het sportpark ontzegd worden met mogelijk als gevolg dat het
gehele team niet meer mag trainen.

Eenieder die een waarschuwing krijgt en/of de toegang van het sportpark ontzegd wordt, zal
uitgenodigd worden voor een gesprek met het jeugdbestuur.

Nazorg
Het protocol zal doorgestuurd worden naar alle betrokkenen, wat inhoudt (kader-)leden, ouders en/of
verzorgers en hoofdbesturen van de beide hoofdverenigingen. Mochten er vragen zijn naar aanleiding
van het protocol, kan er contact opgenomen worden met de coronaverantwoordelijken van het
betreffende team. De betreffende coronaverantwoordelijke kan de vraag dan daar waar nodig
doorspelen naar de algemene coronacoördinator Swen Kesseleer.
Laten we allen onze verantwoordelijkheid nemen, in belang van onze voetbalclubs en jeugd. Wij
rekenen op uw medewerking. Samen krijgen wij corona onder controle.
Jeugdbestuur Victoria’25/SCD’33
Technische Commissie Victoria’25/SCD’33

