
 

Corona protocol Trainingsdagen Soccer Event 2020 

 

 

Soccer Event verzorgt drie dagen twee keer per dag voetbaltrainingen voor de jeugd t/m 13 

jaar (geboortejaar 2007 t/m 2012). Deze trainingen zijn voor deze doelgroep zonder 

restricties toegestaan omdat het trainingen betreft die volgens de richtlijnen van RIVM, de 

huidige noodverordening en volgens het protocol van NOC*NSF zijn toegestaan. Daarom dat 

deze trainingen ook al plaatsvinden op de club. De trainingsgroepen blijven ook ten allen 

tijde bij hun eigen groep. Dit protocol en dat het alleen trainingsdagen betreft gaan wij 

communiceren richting ouders/verzorgers via de diverse kanalen (websites, Facebook, 

Instagram, mailing etc.). 

 

Wij zijn genoodzaakt om voor de ouders/verzorgers én voor de trainers maatregelen te 

treffen om zo het verspreidingsrisico van het coronavirus tot een minimum te beperken. 

Tevens volgen wij uiteraard de maatregelen van de club die in overleg met de gemeente zijn 

vastgesteld. 

 

Wij zijn bij het opstellen van het protocol uitgegaan van de overheidsmaatregelen die 

bekend zijn t/m 1 juni 2020. Wij gaan er op dit moment dus vanuit dat de kantine én 

kleedkamers noodgedwongen dicht moeten blijven tot 1 september 2020.  

Hopelijk verandert dit de komende maanden nog voor onze doelgroep t/m 13 jaar. Wij 

houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen ons protocol daar op aan. 

Op dit moment hebben wij het plan om een grote- open partytent te laten plaatsen waarin 

onze groep kinderen veilig en droog kunnen lunchen. Bij een groot aantal deelnemers (meer 

dan 50) gaan wij in combinatie met de tribune/terras de groep splitsen en/of op twee 

verschillende tijden laten lunchen. Elke trainingsgroep blijft zowel bij elkaar tijdens de 

trainingen maar ook tijdens de lunch. Eventueel benodigde tafels en stoelen worden na elke 

lunch door de coördinator ontsmet voor de volgende dag. 

 

- Planning 3 trainingsdagen week 32 en 33 (maandag 3 aug. t/m vrijdag 14 aug.) 

- Tijdschema: 1e training 10.00 – 12.00 uur / pauze-lunch 12.00 – 12.45 uur / 

pauzeprogramma op het veld 12.45 - 13.45 uur / 2e training 13.45 – 16.00 uur. 

- Maximaal aantal deelnemers: 68 (5 groepen van 12 veldspelers en 1 groep van 8 

keepers). 

- Corona coördinator is dezelfde persoon die deze dagen alles coördineert. Hij is te 

herkennen aan opvallende trainerskleding van Soccer Event. 

 

Maatregelen voor de Soccer Kids: 

 

- Kom niet eerder dan 10-15 minuten voor aanvang van de ochtendtraining (10.00 uur) 

naar de club. Behalve de 1e ochtend, dan dien je 45 minuten van tevoren aanwezig te 

zijn omdat je dan je kledingpakket krijgt en je je contract moet ondertekenen.  

- Bij de poort ontvang je de 1e dag het Soccer Event kledingpakket en heb je twee 

opties; buiten de poort op de parkeerplaats omkleden onder begeleiding van je 

ouder/verzorger óf de eerste dag je eigen voetbalkleding aanhouden zodat je de 

andere twee dagen wel in je nieuwe Soccer Event kleding kan komen. 



- Volg de instructies van de trainers altijd op, ook tijdens de lunch. 

- Wij trainen op een kunstgrasveld, houdt ook daar 1,5 meter afstand van de trainers. 

- Kom de volgende twee dagen in je Soccer Event kleding naar de club. Je kunt niet 

omkleden en douchen omdat de kleedkamers dicht blijven. 

- Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest zodat toiletgebruik op de club tot een 

minimum beperkt kan blijven (na toiletbezoek reinigen!). 

- Na elk toiletbezoek en voor/na de lunch goed je handen wassen, elke keer weer. 

- Wij zorgen ervoor dat er genoeg desinfecterende hand gel, reinigingsdoekjes en 

papieren handdoekjes aanwezig zijn. 

- Geef geen handen, ook je trainer niet. 

- Houdt de bal zo veel mogelijk aan de voeten, niet in de handen nemen. Behalve de 

keepers (alleen met handschoenen aan). 

- Hoest/nies in de elleboog, spuug niet en snuit niet je neus op het veld. 

- Neem je eigen bidon gevuld met water mee en gebruik enkel je eigen bidon. 

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°). 

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. 

- Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

- Verlaat direct na de laatste training het terrein en blijf niet hangen. 

 

Maatregelen voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden: 

 

- De KNVB, het RIVM, de gemeentes en de clubs staan niet toe dat ouders, supporters, 

vrienden, etc. het sportcomplex betreden, ook niet om hun kind bij het veld af te 

leveren. Dit gebeurt tot aan de poort, daar worden de kinderen opgevangen en 

verder begeleid richting partytent/tribune. 

- Om te voorkomen dat er teveel mensen en/of spelers bij elkaar komen moet het 

halen en brengen snel gebeuren buiten het complex, dus op de parkeerplaats buiten 

de poort. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. 

- Hierbij ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers om dit 

ordelijk te doen verlopen. 

- Het clubhuis/kantine en de kleedkamers zijn dicht. Enkel de trainers kunnen hun 

materialen pakken en opbergen. 

- Gebruik sanitaire voorzieningen wordt tot een minimum beperkt, dus laat uw kind 

thuis naar het toilet gaan om zo het gebruik te beperken. 

- De coördinator van Soccer Event staat bij de poort om uw kind s ’ochtends te 

ontvangen en door te verwijzen (1e dag om 9.15 uur, 2e en 3e dag om 9.45/9.50 uur). 

- Na afloop zullen de jongste kinderen van het veld naar de poort worden begeleid 

door de trainers/coördinator. 

- Na afloop blijft de coördinator bij de poort tot iedereen is opgehaald. 

 

   


