
 
 
Protocol veilig verantwoord sporten (jeugd SWB) 
Versie 1.1 
 
 
21 april jl. is door ons kabinet een wijziging aangekondigd in de geldende maatregelen rondom de 
corona-aanpak. Er komt voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer 
samen trainen in de buitenlucht. Voor senioren is dit nog niet toegestaan. 
 
Op 24 april is er een protocol ‘verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’ 
vanuit NOC*NSF aangeboden aan alle sportverenigingen in Nederland. Met dit document kan SWB 
een eigen protocol neerzetten waarin alles rondom het aanbieden van een voetbaltraining is 
vastgelegd.  
Vanaf 6 mei a.s. worden de trainingen voor de jeugd van SWB weer hervat (mits de trainer van het 
team dit ziet zitten), met inachtneming van de in dit document opgenomen richtlijnen en 
maatregelen. 
 
In dit document staan alle voorschriften en maatregelen, die wij als SWB hanteren voor: 

- Trainers, begeleiders en vrijwilligers 
- Jeugdspelers  
- Ouders/ verzorgers van jeugdspelers 

Uiteraard hanteren wij hierbij de maatregelen en richtlijnen die zijn afgegeven door het RIVM. 
 
Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het 
kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Mochten er nieuwe maatregelen door de overheid 
worden afgekondigd, dan zullen wij dit protocol wijzigen. 
 
Wij willen benadrukken dat als trainers, ouders/verzorgers en/of spelers het niet zien zitten om te 
(laten) trainen i.v.m. de huidige situatie aangaande Corona, dit géén verplichting is. 
 
Wij hopen met dit protocol, en de genomen maatregelen, de jeugd weer een mogelijkheid te 
kunnen bieden om te trainen en toegang te kunnen geven tot onze sportaccommodaties.  
Daarbij is het belangrijk dat wij samen (bestuur, trainers, spelers, ouders en verzorgers) de 
voorschriften en maatregelen goed naleven! 
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Maatregelen en richtlijnen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 
 
Algemeen 
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: 
- Neusverkoudheid; 
- Hoesten; 
- Benauwdheid; 
- koorts (vanaf de 38 C°); 
- Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 
!! Let op: Als trainer mag je een speler naar huis sturen bij misdraging of ziekteverschijnselen. 
 
- Vermenging van de teams t/m JO12 en teams JO13 t/m JO19 is niet toegestaan. 
- Toeschouwers zijn niet toegestaan. 
- Niet-leden die willen deelnemen aan een training dienen zich eerst te melden bij de 

vereniging. Pas (na afstemming met de trainer) mag evt. worden meegetraind. 
 
Voor de training 
- Bereid je training goed voor. Voor JO13 t/m JO19 geldt: houdt 1,5 meter afstand ook 

onderling. 
- Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen. 
- Het gebruik van hesjes is niet toegestaan. 
- Laat kinderen niet eerder toe tot de training dan 10 minuten voor aanvang. 
- Inventariseer vooraf welke kinderen aanwezig zullen zijn bij de training. 
- Desinfecteer je handen voor iedere training (ook de spelers); desinfectie-gel is aanwezig op de 

accommodatie. Ook stellen wij handschoenen beschikbaar voor trainers. 
- Maak vooraf de (gedrags)regels aan kinderen/spelers duidelijk, m.n. voor de groep 13 t/m 18-

jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 
 
Tijdens de training 
- Blijf met jouw team binnen het toegewezen trainingsgebied. 
- 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 er in de leeftijdsgroep van JO13 t/m JO19 geen of zo min mogelijk materialen gedeeld 

moeten worden. 
- Bij een eventuele blessure van een speler neemt de trainer contact op met de ouders, om de 

speler te komen halen. 
 
Na afloop van de training 
- De spelers moeten na afloop het sportpark direct verlaten; Wijs de spelers hierop. 
- Het materiaal wordt door de trainer opgeruimd. Spelers helpen niet mee. 
- Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. 
 
 
Bij twijfel of vragen over bovenstaande, kan altijd contact worden opgenomen met de SWB 
commissie. Indien extra ondersteuning nodig is om de training in goede banen te leiden, dan 
horen we dit graag. 
  



 
Maatregelen en richtlijnen voor de jeugdspelers 
 
Algemeen 
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: 
- Neusverkoudheid; 
- Hoesten; 
- Benauwdheid; 
- koorts (vanaf de 38 C°); 
- Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 
Regels voor jeugdspelers: 
- Kom enkel naar het sportpark als jouw team training heeft. Op andere momenten is het niet 

toegestaan het sportpark te betreden. 
- Meld je tijdig af voor de training, zodat de trainer hier rekening mee kan houden. 
- Reis alleen naar de training of met één persoon uit jouw huishouden. 
- Kom in sportkleding naar het sportpark. Kleedkamers en toiletten zijn gesloten. Je kunt je niet 

douchen op het sportpark en toiletbezoek is niet mogelijk. 
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark. 
- Desinfecteer je handen voor aanvang van de training. Desinfectiezeep is aanwezig. 
- Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers of begeleiders. (Trainers hebben de mogelijkheid 

spelers naar huis te sturen bij misdraging of ziekteverschijnselen). 
- Ben je speler van JO13 t/m JO19? Dan moet je 1,5 meter afstand houden tot alle andere 

spelers én de trainers. 
- Ben je speler van JO08 t/m JO12? Dan is de afstand van 1,5 meter niet nodig ten opzichte van 

andere spelers, maar wél ten opzichte van de trainer. 
- Neem je eigen bidon mee om uit te drinken. 
- Na de training verlaat je direct het sportpark (denk hier ook om de 1,5 meter afstand!) 

 
 
  



Maatregelen en richtlijnen voor ouders/ verzorgers van de jeugdspelers 
 
Algemeen 
- Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en wijs ze erop dat ze altijd 

de aanwijzingen van trainer(s) of coördinatoren opvolgen. 
- Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van uw kind. U kunt uw kind brengen en halen bij de ingang van het 
sportpark. 

- Uw kind mag uitsluitend op het sportpark komen als zijn/haat team training heeft.  
 
Voor de training 
- Meld uw kind tijdig af voor de training, zodat er evt. rekening kan worden gehouden met de 

toestroom. 
- Houd uw kind thuis als hij/zij één van onderstaande klachten heeft: 

- neusverkoudheid 
- hoesten 
- benauwdheid 
- koorts (vanaf de 38 C°); 
- Houd uw kind ook thuis indien iemand uw huishouding koorts (vanaf de 38 C°) of 

benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op het coronavirus (COVID-19).  
Als iedereen in uw huishouding 24 uur geen klachten meer heeft, dan mag uw kind weer 
trainen. 

 
Brengen naar de training 

- Reis alleen met uw eigen kind of kom met personen uit uw eigen huishouden.  
- Uw kind mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark 

komen. Breng uw kind daarom niet eerder of laat uw kind niet te vroeg van huis 
vertrekken. 

- Zet uw kind af bij de in-/uitgang van het sportpark. Het is niet toegestaan om mee te lopen 
naar veld. 

 
Vooraf/tijdens de training 

- De kleedkamers en toiletten blijven gesloten. Breng uw kind daarom in sportkleding naar 
het sportpark en zorg ervoor dat uw kind vooraf naar het toilet is geweest. 

- Voor aanvang van de training dient uw kind zijn/haar handen te desinfecteren. Er is 
desinfectiegel aanwezig. 

- De trainer of coördinator kan uw kind naar huis sturen bij misdraging of 
ziekteverschijnselen. De trainer of coördinator zal dan contact met u opnemen en 
verzoeken uw kind op te halen. 

 
Na afloop van de training 

- Direct na afloop van de training moet uw kind vertrekken van het sportpark. U kunt uw 
kind ophalen bij de in-/uitgang van het sportpark. Zorgt u ervoor dat dit moment zo kort 
mogelijk is. 

- Vermijdt u groepsvorming bij het halen en brengen van uw kind en gebruik het 
parkeerterrein niet om even bij te praten. Wij vragen u om de 1,5 meter afstand in acht te 
nemen. 

- Maak duidelijke afspraken met uw kind over het brengen en halen. 
 
Wij willen benadrukken dat deelname aan de training géén verplichting is. 



Indien u het niet ziet zitten om uw kind te laten trainen i.v.m. de huidige situatie aangaande het 
Coronavirus, houdt u uw kind dan gerust thuis. Wij hebben hiervoor alle begrip. U kunt dit kenbaar 
maken aan de trainer. 
 


