
 
 

 

 

Protocol : Trainers & coördinator op complex 

• Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar; geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand 
mogen trainen; 

• Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte trainen; 
• Vereniging / corona coördinator legt de benodigde materialen 

(pionnen/hesjes/ballen) klaar voor de ingang van het kleedgebouw. Na de 
training de materialen daar ook terug leggen; 

• Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na 
de training en laat spelers geen handen schudden; 

• Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze 
aan wanneer dat niet gebeurt; 

• Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen 
lichamelijk contact); 

• Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit; 
• Laat spelers bij aankomst op het complex het afgesproken speelveldgedeelte 

betreden (zie corona trainingsschema!); 
• Loop na afloop van de training gezamenlijk met het team naar de poort. Laat 

vanaf daar het kind de poort uitlopen zodra ouder daar aanwezig is. Zorg 
voor een goede overdracht naar de ouder en verlaat pas het complex als alle 
kinderen uit je team vertrokken zijn; 

• Er zijn geen ouders/toeschouwers bij de training op het complex aanwezig, 
daar waar ouders het complex willen betreden zorgt corona coördinator 
aanwezig op het complex voor aanspreken / verwijderen ouder van het 
complex; 

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 
• Bij twijfel over gezondheidsklachten van een speler overleg met de 

aanwezige corona coördinator en neem contact op met de ouder voor het 
ophalen van de speler/speelster; 

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



 
 

 

 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). 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; 

• Zorg dat spelers de bal zo min mogelijk aanraken met de handen, de 
uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen; 

• Spelers mogen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt; 
• Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging; 
• Desinfecteer bij het betreden en verlaten van het speelveld je handen bij de 

toegangspoort naar het kunstgrasveld.  
 


