
Protocol hervatten jeugdtrainingen v.v. de Weide Jeugdopleiding  
  
 

De regering heeft op 21 april 2020 aangegeven dat kinderen t/m 18 jaar weer in groepsverband mogen 

trainen. Vanaf 29 april heeft v.v. de Weide de trainingen voor de onderbouw (JO6 t/m JO12) weer 

hervat. Vanaf 6 mei volgt de bovenbouw (JO13 t/m JO19).  

 

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de richtlijnen vanuit de gemeente, KNVB en NOC/NSF. De 

voetbalverenigingen in Hoogeveen hebben de hoofdlijnen met elkaar afgestemd. Belangrijke 

uitgangspunten hierbij: 

• Voor de bovenbouw  (13 t/m 18 jaar) geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook onderling. Indien 

een speler 19 jaar oud is, mag hij vanwege de maatregelen helaas niet trainen. 

• Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Wel tot de 

trainer.  

• Er mag niet op de club gedoucht worden, dit dient thuis te gebeuren. Kleedkamers zijn dus 

gesloten. De toiletten zullen open zijn. 

• De kantine blijft gesloten. 

• Tijdens de trainingen mogen ouders, vrienden, kennissen en/of supporters/leden van de club 

niet langs de zijlijn of op het sportpark aanwezig zijn. 

• Kinderen of trainers die verkouden of ziek zijn mogen niet trainen of training geven. Indien 

een mede-gezinslid koorts heeft, dient men ook thuis te blijven. 

 

 

We verdelen het protocol in de volgende stappen:   

1. Starttijden / trainingsdagen  

2. Ontvangst / ophalen  

3. Indeling velden  

4. Materiaal uitgave  

5. Sanitair  

6. Stewards  

7. Vertrouwenspersoon   

8. Niet leden  

9. Bovenbouw  

10. Calamiteiten 

11. Richtlijnen KNVB, NOC*NSF 

 

  



1. Starttijden / trainingsdagen  

Woensdag 29 april zijn de trainingen weer hervat voor de jeugd t/m 12 jaar. Vanaf woensdag 6 mei 

zullen wij de trainingen voor de bovenbouw hervatten. De trainingsdagen zijn maandag t/m 

donderdag. De training op vrijdag vervalt.  

 

Wij werken met verschillende starttijden om de drukte op het parkeerterrein en sportpark beperkt te 

houden. De trainingen zullen 50 minuten duren. Vervolgens hebben de teams 10 minuten om het veld 

te verlaten en het volgende team het veld te laten betreden. 

 

Indeling Onderbouw 

 

Team   Veld  Trainingsdagen  Trainingstijden  

JO6, JO7 1A Woensdag  17:15 – 18:05 

    

JO8-1, JO8-2 5B Maandag  17:30 – 18:20 

  5A Woensdag  17:30 – 18:20  

JO9-1, JO9-2, JO9-3 5A Dinsdag  17.45 – 18.35 

  5B Donderdag  17.45 – 18.35 

JO9-4/5 1A Maandag 17.45 – 18.35 

 5B Woensdag 17.45 – 18.35 

JO10-1, JO10-2 1B Dinsdag  18:00 – 18:50  

  5A Donderdag  18:00 – 18:50  

JO10-3/4/5  5A Maandag 18:00 – 18:50  

 1B Woensdag 18:00 – 18:50  

JO11-1, JO11-2 1A Dinsdag  18:15 – 19:05 

  1A Donderdag  18:15 – 19:05 

JO11-4 1B Maandag 18:15 – 19:05 

 1A Woensdag 18:15 – 19:05 

JO11-3 1B Maandag  19:15 – 20:05 

 1B Donderdag 19:15 – 20:05 

JO12-1, JO12-2 5B Dinsdag  19:15 – 20:05 

  5B Donderdag  19:15 – 20:05 

JO12-3 5A Dinsdag  19:15 – 20:05 

 1B Donderdag  19:15 – 20:05 

JO12-4 5A Dinsdag  19:15 – 20:05 

 5A Donderdag  19:15 – 20:05 

 

Het staat een ieder team vrij om wel of niet te trainen. Overleg dit binnen het team en gelieve dit te 

melden bij de HJO.  



Indeling Bovenbouw 

 

Team   Veld  Trainingsdagen  Trainingstijden  

JO13-1 5a Dinsdag  18.45 – 19.35 

 4b Donderdag 18.30 – 19.20 

JO13-3 4a Dinsdag  18.45 – 19.35 

 1b Donderdag 18.00 – 18.50 

JO14-1 5b Maandag 18.30 – 19.20 

 4a Woensdag 18.00 – 18.50 

JO15-1 1a Maandag 18.45 – 19.35  

 5b Woensdag 18.45 – 19.35 

JO15-2 5a Maandag  19:00 – 19:50  

 1b Woensdag  19:00 – 19:50 

JO15-3 4a Maandag  17.45 – 18.35 

 4a Donderdag  18.00 – 18.50 

JO17-1 1a Maandag  19.45 – 20.35 

 5a Woensdag  19.30 –20.20 

JO17-3 4b Dinsdag  19:00 – 19:50 

 4a Donderdag  19:00 – 19:50 

JO17-4 5b Maandag  19.30 –20.20 

 1a Woensdag  19.15 – 20.05 

JO19-1 1b Dinsdag  19:00 – 19:50 

 1a Donderdag  19.30 –20.20 

JO19-3 4a Maandag  19.30 –20.20 

 4a Woensdag  19:00 – 19:50 

MO15 4a Maandag  17.30 – 18.20 

 4b Woensdag 18.15 – 19.05  

MO17 4a Maandag  18.30 – 19.20 

 5a Woensdag  18.30 – 19.20 

 

Het staat een ieder team vrij om wel of niet te trainen. Overleg dit binnen het team en gelieve dit te 

melden bij de HJO. Indien een team niet kan trainen, kan het team helaas niet met een ander team 

meetrainen. Dit vanwege de belasting voor de trainers en het in acht nemen van de 1,5 meter afstand. 

  



2. Brengen / ophalen  

 

Om het brengen en ophalen in juiste banen te leiden, zal er bewegwijzering zijn en zullen er 2-3 

stewards aanwezig zijn op de parkeerplaats en het sportpark. Deze stewards zijn te herkennen aan de 

hesjes. Wij verzoeken jullie om hun instructies op te volgen. 

 

 

 

Ontvangst 

De ontvangst wordt aan de hand van een “in- en uitstapzone” gedaan. Dit houdt in dat ouders met 

kinderen aan komen rijden om vervolgens de kinderen voor het sportpark af te zetten. Volg hiervoor 

de groene pijlen. Bij de in- en uitstap zone staat een steward. De kinderen lopen rustig naar de juiste 

verzamelplaats terwijl de ouders in de auto blijven zitten om vervolgens door te rijden. 

De trainer vangt de kinderen op bij de verzamelplaatsen (Oranje voor veld 1, Groen voor veld 5). Bij 

de aanvangstijd van de training lopen ze gezamenlijk naar het veld. Indien kinderen zelfstandig per 

fiets komen, spreek dan per team af op welke verzamelplaats jullie afspreken.  

 Ophalen 

Na afloop van de training, worden de kinderen door de trainer teruggebracht naar de in- en 

uitstapzone. De ouders die komen halen parkeren achter elkaar in een rij (zie blauwe pijl op de 

afbeelding).   Deze ouders blijven in de auto zitten. De stewards geven aan wanneer zij naar de in- en 

uitstapzone kunnen rijden.  

 

Groen = Route bij aankomst halen/brengen 

Rood  = Route vertrek na halen/brengen 

Blauw = Halende ouders parkeren hier (achter 

elkaar in 1 rij)  

1 = verzamelplaats veld 1 

5= verzamelplaats veld 5 

 



3. Indeling velden  
Tijdens de trainingen mogen alleen spelers, trainers en stewards op het sportpark aanwezig zijn.  In 

het trainingsschema kun je zien welk team op welk veld traint. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk 

de bestaande trainingstijden te volgen.  

 

4. Materiaal uitgave  

Bij aanvang van de training zullen de ballen, hesjes en pionnen door de trainer uit het materiaalhok 

gehaald worden. Zij nemen hierbij de 1,5 meter afstand in acht en er mogen max. 2 personen tegelijk 

in het hok. Graag alle pionnen die van de club zijn, los in het ballenhok zetten en niet in je eigen 

teamtas. Dit omdat de bovenbouw extra pionnen nodig heeft. 

5. Stewards  

Stewards zullen vrijwilligers zijn van de club en dragen zorg voor de ontvangst van de kinderen en 

zullen waar nodig ingrijpen. Stewards zullen net als alle trainers de richtlijnen volgen die zijn gesteld 

door gemeente en overheid. Vanaf 16 jaar kun je je opgeven als steward. De hoofdsteward  dient 

minimaal 18 jaar te zijn. Wij roepen onze leden op zich aan te melden als steward via 

ojc@vvdeweide.nl  

  

6. Sanitair  

De kleedkamers blijven gesloten, maar de toiletten zijn wel in gebruik. De kleedkamers en toiletten 

zijn apart van elkaar.   

  

7. Vertrouwenspersoon  

In deze tijden willen we train(st)ers, coördinatoren, stewards en bestuursleden erop attenderen om 

scherp te zijn op onze jeugdspelers. Mochten er bijzondere gedragingen dan wel lichamelijke uitingen 

zijn bij onze jeugdspelers, geef dit dan aan bij onze vertrouwenspersoon Iris Dahler.  Iris is telefonisch 

bereikbaar na 17.00 uur op 06-24768800 of per mail: ipdahler@gmail.com.  

Zij neemt de melding dan verder met zorg in behandeling.    

  

8. Niet leden  

Zoals de regering heeft aangegeven mogen ook niet-leden mee komen trainen bij de vereniging. 

Zaalsporten mogen nog niet en veel kinderen missen het sporten en het contact met leeftijdgenootjes. 

Voor de kinderen die geen lid van de club zijn is het volgende afgesproken:  

Kinderen die graag mee willen trainen kunnen dit aangeven op het volgende e-mailadres:   

jeugdvoetbal@vvdeweide.nl. Hierbij wel graag je naam, leeftijd en telefoonnummer vermelden.  

Er zal vervolgens contact met je worden opgenomen door de Jeugd Commissie om je te ontvangen en 

op het daarvoor toegewezen veld te trainen onder begeleiding van een trainer. Uit respect voor 

elkaars belangen ontvangen wij geen spelers die reeds lid zijn van VV Hoogeveen, HZVV en/of andere 

voetbalclubs uit de regio.  

mailto:ojc@vvdeweide.nl
mailto:ipdahler@gmail.com


   

9. Bovenbouw  

 

Voor de bovenbouw geldt dat de spelers en trainers 1,5 meter afstand van elkaar  moeten houden. In 

de oefeningen die gedaan worden moet hier heel goed rekenen mee worden gehouden. Hulpmiddelen 

hierbij zijn de filmpjes die gemaakt zijn en gedeeld in de trainers-app, en natuurlijk de Rinus-App van 

de KNVB. In deze app staan alle veel oefeningen onder het hoofdstuk trainingen 1,5 meter. De 

bedoeling is dat een aantal oefeningen vooraf klaargezet worden en dat de groep vervolgens verdeeld 

wordt  in kleine groepjes, circa 5 man. De training verloopt in een carrouselvorm om te voorkomen dat 

veel spelers in een rij staan te wachten. 

 

Nog enkele tips voor de trainers: 

1) Zorg ervoor dat er twee trainers aanwezig zijn (leiders kan natuurlijk ook). 

2) Wijs de spelers er van te voren op dat ze de 1.5 meter goed in acht nemen. 

3) Zorg ervoor dat spelers bezig zijn. 

4) Bij de oefeningen waar men op elkaar moet wachten leg daar dopjes neer op 1.5 meter van 

elkaar, zodat iedere speler automatisch een plekje heeft op 1.5 meter bij wachten. 

5) Er zijn stewards aanwezig op de velden voor toezicht en hulp die niet trainingsgerelateerd is. 

  

10. Calamiteiten 
 

Bij calamiteiten zoals onweer doen we er alles aan om de 1.5 meter afstand van elkaar te houden 

(personen boven 12 jaar).  Bij een acute dreiging zorgen we er echter eerst voor dat iedereen veilig is. 

 

11.  Richtlijnen KNVB en NOC*NSF 
Graag verwijzen wij naar de veiligheid- en hygiëneregels die zijn opgesteld door de KNVB en 

NOC*NSF: 

 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
• blijft 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 thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 



• douche thuis en niet op de sportlocatie 
• vermijd het aanraken van je gezicht; 
• schud geen handen; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna 
naar huis. 

 
Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training 
gaat geven; 
• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten 
worden; 
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen 
enkel moment toegestaan; 
• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 
Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen 
waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of 
een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt; 
• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 
kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 
direct naar huis gaan; 
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 
noodzakelijk is; 
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• was of desinfecteer je handen na iedere training; 
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts; 
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
• blijft 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 thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 
  



Voor sporters 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
• 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 je kind weer laten sporten en naar buiten; 
• 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 thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, 
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt 
ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht 
op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en 
bestuursleden; 
• sporters 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 sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is 
deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 
rouleer deze niet en desinfecteer 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 aangeraakt na gebruik reinigen; 
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

 
  



Voor ouders en verzorgers 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ 
sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 
gepland staat; 
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten 
sporten en naar buiten; 
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op 
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden; 
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit 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; 
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken 
plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 
 

 

Wij hopen op een ieders medewerking en het naleven van bovengenoemde afspraken.  

Met sportieve groet,  
Jeugdcommissie en bestuur v.v. de Weide. 


