
 

 

 

Protocol hervatten groepstrainingen vv Hegelsom 

 
Onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van RIVM, KNVB en 

het NOC/NSF aangevuld met afspraken vanuit vv Hegelsom en Korfbalclub Oxalis. Er zal door 

beide verenigingen worden gestart met de georganiseerde groepstrainingen voor 

jeugdspelers met ingang van maandag 4 mei a.s. Onderstaand het protocol, dat geldend is 

voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging Hegelsom:  

 

 

1. JO7 t/m JO13 teams kunnen bij voldoende draagvlak van trainers, ouders en spelers de 

trainingen hervatten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand in acht te nemen, mogen onderling 

partijtjes doen. 

2. JO15 t/m JO19 teams kunnen bij voldoende draagvlak van trainers, ouders en spelers de 

trainingen hervatten. Zij moeten zich houden aan de 1,5 meter afstand regel. Partijtjes zijn 

dus niet toegestaan. Spelers kunnen wel oefeningen doen of afronden. Om de training 

overzichtelijk te houden, wordt de trainers aangeraden de groep op te splitsen in kleinere 

groepjes en hoedjes te gebruiken om de afstand van minimaal 1,5 meter duidelijk te 

markeren. Bereid de training goed voor en zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld 

hoeven te worden. Er mag geen gebruik worden gemaakt van hesjes / overgooiers.  

3. Bovengenoemde leeftijdsgroepen mogen niet met elkaar worden gemengd. Dit betekent dat 

de 13-jarigen van het JO13-team apart dienen te trainen van de 12-jarigen. De 19-jarigen in 

het JO19-team kunnen zelfs helemaal niet trainen op het sportpark. Dit is in lijn met de 

regelgeving vanuit eerdergenoemde instanties.  

4. Trainers dienen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

5. Trainers of spelers die “verschijnselen” van verkoudheid of ziekte vertonen (hoesten, 

snotneus, etc.) dienen thuis te blijven. Dit geldt ook voor het geval, dat deze symptomen 

zich voordoen bij inwonende familieleden.  

6. Trainers en spelers dienen in sportkleding naar het voetbalveld te komen. Er is geen 

gelegenheid om in de kleedlokalen om te kleden. Ook kan geen gebruik worden gemaakt 

van het sanitair. Na de training dienen spelers thuis te douchen. 

7. Iedereen dient, voordat hij/zij van huis gaat, zo nodig thuis gebruik te maken van het toilet 

en nog ’s grondig de handen (met zeep) te wassen.  



8. Kom en vertrek alleen naar het sportpark; kom en vertrek niet in gezelschap van anderen.   

9. Het is niemand, ook de ouders niet, toegestaan om naar de trainingen te komen kijken. 

Kinderen, die met de auto komen, kunnen worden afgezet en opgevangen op de 

parkeerplaats; daartoe is er een zgn. “ kiss & ride” route ingericht en met borden aangeduid. 

Er is ter plaatse sprake van eenrichtingsverkeer. 

10. De toegangspoort (hoofdingang) bij het korfbalveld moet worden gebruikt door de leden 

van Oxalis. De 2e toegangsweg naar het sportpark (bij de Jeu de Boules baan) moet worden 

gebruikt door de leden van de voetbalclub.  

11. Kom je als voetballer per fiets, dan dien je deze te stallen op de parkeerplaats bij de eerder 

genoemde Jeu de Boules-baan 

12. Om ouders, die kinderen op komen halen, niet onnodig te laten wachten dienen trainingen 

stipt op de afgesproken tijd afgelopen te zijn (b.v. 19.30 uur voor JO7 t/m JO9). 

13. Spelers dienen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.   

Zij worden op de parkeerplaats opgevangen door trainer(s) van het betreffende team, 

waarna eenieder zijn/haar handen wast met de daarvoor beschikbare middelen in de 

nabijheid van het ballenhok. Na de training wast men nog een keer de handen en wordt het 

gehele team weer door de leiding richting uitgang begeleid. 

14. Iedereen is het verboden om na afloop te blijven hangen op of rond het sportpark; men is 

verplicht om direct naar huis te gaan. 

15. Om voldoende afstand te bewaren dienen jeugdtrainers één voor één de materialenberging 

te betreden en te verlaten. Spelers mogen de berging niet betreden. 

16. Deurklinken, gebruikte materialen en gebruiksoppervlakken worden regelmatig gereinigd 

door de dienstdoende toezichthouder. Jeugdleiders dienen handen voor en na de training te 

reinigen met desinfectiespray. Het dragen van wegwerp-handschoenen door de trainers 

wordt aanbevolen. Deze handschoenen zullen hiertoe ter beschikking staan. 

17. Tijdens elke trainingsavond is een (jeugd)bestuurslid aanwezig om als verantwoordelijke 

toezichthouder op de naleving van de geldende afspraken strikt toe te zien. Tevens zorgt 

hij/zij voor de desinfectiemiddelen en maken zij met enige regelmaat klinken en andere 

gebruiksoppervlakken (ballenpomp, ballenkarren etc.) in en rondom de berging schoon. 

18. De bovenstaande maatregelen zullen tijdens het hervatten van de trainingen voortdurend 

worden geëvalueerd en mogelijk worden bijgesteld. Dit is ter beoordeling van de TC jeugd in 

samenspraak met het Jeugdbestuur. 

 

Als algemene contactpersonen treden op: 

• Korfbalvereniging Oxalis  - Marieke van Asten, voorzitter; mobielnr. 06 – 2953 4340 

• Voetbalver. Hegelsom  - Piet Geurts, lid jeugdbestuur; mobielnr. 06 – 1547 5200 

 

Bij wie moet ik als speler of ouder zijn? 

Bij vragen kunnen spelers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het betreffende 

team. De teambegeleiding kan zo nodig contact opnemen met de desbetreffende TC-er          

(Jo7, Jo8 en Jo9 Twan van de Rijdt; Jo11, Jo12 en Jo13 Ralf Broos; Jo15, Jo17 en Jo19 Peter Arts). 

De TC-ers kunnen zo nodig contact opnemen met Piet Geurts als contactpersoon vanuit het 

(jeugd)bestuur.  

   



 

 

 


