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Protocol 

Verantwoord sporten kinderen en jeugd tijdens 

corona 

 

 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar weer 

samen trainen in de buitenlucht. Eindelijk kan een deel van onze leden weer 

de sport beoefenen waar ze zo van houdt. Om te kunnen trainen is het wel 

noodzakelijk dat we nadenken over de vorm. De regionale 

noodverordeningen en de regels vanuit NOC*NSF en de KNBSB verplichten 

ons daar logischerwijs ook toe. 

 

Met dit protocol geeft het bestuur van BSV Kickers Waalwijk richting aan 

het  handelen van de vereniging, trainers, sporters en ouders. Deze 

voorschriften zijn ‘hard’. Afwijken is niet toegestaan. De voorschriften zijn er 

immers om de gezondheid van iedereen te waarborgen. Speel daar niet 

mee. Daarnaast riskeren mensen met het negeren van de voorschriften dat 

de club een boete van € 4000,- krijgt. 

 
 

1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

Voer de volgende maatregelen uit: 

• 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; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

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; 

• 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 thuis naar het toilet voordat je naar de club vertrekt; 

• 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. Alleen coaches en trainers 

kunnen langer op de accommodatie verblijven, ter voorbereiding en ter 

afhandeling van de training. 
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2. Vereniging 

Als vereniging voeren we de volgende maatregelen uit: 

• de voorzitter en bij vervanging de secretaris, is coördinator en 

aanspreekpunt voor de vereniging en voor de gemeente. Zij voeren met 

de rest van het bestuur de maatregelen uit dit protocol uit; 

• bij elke training is er ten minste één persoon herkenbaar aanwezig als 

‘coronaverantwoordelijke’ tijdens die training. Deze persoon zorgt voor 

naleving van dit protocol, helpt mensen, vergroot begrip en spreekt 

mensen aan waar nodig. Deze persoon is herkenbaar (bijv. met hesje); 

• ten allen tijde zijn EHBO-materialen en een AED beschikbaar (niet achter 

slot en grendel); 

• met trainers en begeleiders wordt gecommuniceerd over een 

verantwoorde en veilige manier gesport kan worden;  

• De regels van de accommodatie wordt met de trainers, sporters en hun 

ouders gecommuniceerd. Ook worden deze opgehangen op de locatie. 

• trainers, begeleiders en de coronaverantwoordelijken worden 

geïnstrueerd dat deze clubgenoten en anderen bij overtreding van de 

regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag; 

• er wordt voorzien in de nodige desinfectiemiddelen en 

schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende 

papieren handdoekjes); 

• de poort van de accommodatie wordt bij trainingen volledig geopend, 

zodat mensen elkaar op de juiste afstand kunnen passeren. 

• de kantine, kleedkamers en andere ruimtes blijven gesloten. Alleen het 

toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; 

 
3. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

Volg de volgende voorschriften: 

• volg de algemene voorschriften (eerste pagina); 

• kom, voor zover dat kan, met eigen vervoer naar de accommodatie; 

• 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; 

• Slechts één persoon mag in het materiaalhok per keer spullen pakken; 

• Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen; 

• Als je trainingsonderdelen in de slagkooi organiseert, doe dat dan met 

maximaal één speler tegelijkertijd; 

• Als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken 

(bijvoorbeeld een knuppel, helm, etc.), zorg er dan voor dat bij elk 

roulatiemoment het materiaal zoveel als mogelijk wordt 

gedesinfecteerd; 

• Desinfecteer indien dat praktisch mogelijk is tijdens én direct na de 

training de gebruikte ballen; 

• Desinfecteer direct na de training de gebruikte materialen, zoals ballen, 

knuppels, ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, etc. Honkballen 

niet desinfecteren met water en zeep, maar desinfectiemiddel zoals gel; 

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat 

teams gelijk kunnen beginnen; 
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• 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; 

• 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; 

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de 

training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

• zorg dat er geen ouders of toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij 

dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. 

 

4. Voor sporters 

Volg de volgende voorschriften: 

• volg de algemene voorschriften (eerste pagina); 

• kom alleen naar de club 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; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de club, bijvoorbeeld de trainers 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. Materialen die veel met 

handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met 

water en zeep of reinigingsdoekjes; 

• Sla, als je dat kan, met slaghandschoenen; 

• Gebruik geen kauwgom of zonnepitten om spugen te voorkomen; 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

• verlaat direct na training de sportlocatie. 

 

5. Voor ouders en verzorgers 

Volg de volgende voorschriften: 

• volg de algemene voorschriften (eerste pagina); 

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels 

en druk ze op het hart altijd de aanwijzingen van de begeleiding 

opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af, zoals je 06-nummer; 

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een 

sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
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• 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 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. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 


