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Inleiding 
 
 
In dit document worden de spelregels beschreven die ATC’65 heeft opgesteld. Met deze 
spelregels kunnen we onze voetbalactiviteiten op een goede maar ook veilige manier 
opstarten. Bij het opstellen van dit document is rekening gehouden met de protocollen die 
zijn opgesteld door het NOC*NSF, de KNVB en de veiligheidsregio Twente. 
 
Dit is een zogenaamd ‘levend document’. De meest recente versie is in te zien en te 
downloaden op https://www.atc65.nl/corona.  

https://www.atc65.nl/corona
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Contactpersonen 
 
 
De volgende personen zijn aangemerkt als contactpersonen  

Wie Rol Mobielnummer E-mailadres 
Harald Kreijns Hoofd coördinator 06-51475247 hkreijns@home.nl  
Huib van der Made Coördinator  06-51780377 jeugd@atc65.nl   
Frank Bossewinkel Coördinator 06-53486954 jeugd@atc65.nl 
Rik Meijer Coördinator 06-51486456 meidenvoetbal@atc65.nl  
Daan Tellman Coördinator 06- 42118907 senioren@atc65.nl  
Hanneke Geerdink Poortwachter 06-55024959 kantine-beheer@atc65.nl  
Bertine Reekers Poortwachter 06-21822930 kantine-beheer@atc65.nl  
Roy de Vos Trainingsondersteuning   
Olivier Amelink Trainingsondersteuning   
Niek Woesthuis Trainingsondersteuning   

 
Coördinatoren 
De coördinatoren zijn het aanspreekpunt bij: 

• Vragen vanuit trainers en spelers 
• Dragen zorg voor een ordentelijke wisseling tussen de trainingen 
• Aanspreekpunt bij calamiteiten 
• Signaleren van optimalisaties 

 
Poortwachters 
De poortwachters dragen zorg voor: 

• Het ‘deurbeleid’. Hieronder wordt verstaan dat er alleen mensen op het sportpark 
aanwezig zijn die er op dat moment ook behoren te zijn. 

• Kunnen bij calamiteiten toegang tot de kantine geven. 
 
Trainingsondersteuning 

• Ondersteuning van training om de 1,5 meter regel in acht te houden. 
  

mailto:hkreijns@home.nl
mailto:jeugd@atc65.nl
mailto:jeugd@atc65.nl
mailto:meidenvoetbal@atc65.nl
mailto:senioren@atc65.nl
mailto:kantine-beheer@atc65.nl
mailto:kantine-beheer@atc65.nl
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Plattegrond sportpark 
 
 
Halen & brengen 
Halen en brengen (oranje route) vindt plaats op de lange parkeerplaats achter de tribune.  
Blijf niet te lang stilstaan op deze plek om de verkeersstroom niet te hinderen. 
 
Parkeren 
Parkeren kan op de parkeerplaats naast en onder veld 6. Dit is aangegeven in het licht groen. 
 
Looproutes 
De looproutes (groen) op het sportpark zijn eenrichtingsverkeer. Op deze manier houden wij 
de sporters die komen en gaan zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. 
 

 
  



 
 

5 
 

De spelregels 
 
 
Noodverordening 
Onze sportactiviteiten en het openstellen van ons sportpark zijn mogelijk op basis van de per 
29 april 2020 geldende noodverordeningen. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het 
handhaven van deze verordening. Deze handhaving gebeurt door de inzet van bij de 
gemeente werkzame medewerkers, waaronder boa’s. ATC zal er op toe zien dat de 
spelregels zoals opgesteld in de noodverordening en in dit document worden opgevolgd en 
nageleefd.  
 
Bij (herhaaldelijk) overtreden van deze noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het 
uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot het zelfs weer sluiten van ons 
sportpark. 
 
Algemeen 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 
• Spreek mensen erop aan als ze zich niet aan de regels houden. 
• Er zal worden gehandhaafd door de gemeente. 
• Voel jij je als speler, trainer, vrijwilliger en/of ouder niet fijn bij het feit dat er weer 

gesport gaat worden en je wilt liever niet komen? Helemaal geen probleem maar laat 
het wel even weten aan je trainer of leeftijd coördinator.   

 
Accommodatie 

• Kantine, kleedkamers, douches en toiletten zijn gesloten. 
• Het sportpak is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 21.00 en op 

zaterdag en zondag van 09.00-21.00. In de schoolvakanties en het weekend van 
09.00 tot 21.00. 

• De beheerdersruimte is te openen middels de tags die de leiders en trainers tot hun 
beschikking hebben. In deze ruimte bevindt zich naast het paneel om de 
veldverlichting aan/uit ook de EHBO koffer. 

• In noodgevallen kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van de 
buitenkleedkamers. 

 
Velden 

• De kunstgrasvelden 1,3 en 6 worden gebruikt om op te trainen De grasvelden 2,4 en 
5 worden niet gebruikt. 

• Voor de velden 1 en 3 hoeft geen aparte route of toegang gecreëerd te worden 
omdat rondom de velden ruimte genoeg is om de 1,5mtr afstand te waarborgen. 

• De toegang van veld 6 verloopt via het ‘ambulance’ hek. Deze kan worden geopend 
middels de tag van de leider en trainers en is breed genoeg. Hierdoor kunnen alle 
schermen bij de overige ingangen blijven staan zodat veld 6 na de training snel kan 
worden afgesloten. 
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Trainers, begeleiders en vrijwilligers 
 
Voor onze trainers, begeleiders en vrijwilligers gelden de volgende maatregelen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts (vanaf 38°C). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C). Als iedereen 24 
uur lang geen klachten heeft gehad mag je weer komen sporten. 

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

• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer en alleen naar het sportpark. 
• Was voor en na de training thuis minimaal 20 seconden je handen met water en 

zeep. 
• Bereid de training goed voor. Voetballers in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar 

moeten 1,5mtr afstand houden tot alle andere personen.  
• Zorg ervoor dat tijdens de trainingen in de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar zo min 

mogelijk materialen gedeeld worden. 
• Houd er rekening mee dat in de leeftijdsgroep tot 12 jaar geen voetballers van 13 jaar 

(of ouder) aanwezig zijn. 
• Tussen de trainingen zit een wisselmoment van 10 minuten. 
• Haal zelf de container met trainingsmateriaal op en breng deze ook weer zelf terug. 
• Draag een geel hesje zodat je herkenbaar bent. 
• Zorg dat je training klaarstaat zodra de voetballers het veld opkomen. 
• Er mag alleen klein materiaal (door 1 persoon te dragen) gebruikt worden. Het gaat 

dan om pionnen, ballen, netten, ladders, etc. 
• Maak voordat je de training begint de regels waar men zich aan moet houden 

duidelijk. Dit is met name van belang voor de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar omdat zij 
1,5mtr afstand van elkaar moeten houden. 

• Zorg dat je de voetballers aanspreekt op het moment dat ze zich niet houden aan de 
gedragsregels. 

• Hebben de voetballers hesjes gebruikt laat ze deze zelf mee naar huis nemen om te 
wassen. 

• Let op de tijd! Een training duurt 45min en daarna moet er gewisseld worden. 
• Draag er zorg voor dat de voetballers na de training gefaseerd maar zo snel mogelijk 

het veld verlaten en naar huis gaan. 
• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn tijdens de training. 
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Sporters 
 
Voor onze voetballers gelden de volgende maatregelen: 

• Voetballers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5mtr afstand houden tot alle andere 
personen. Voor voetballers t/m 12 jaar geldt deze beperking niet. 

• Voetballers van 13 jaar zullen aansluiten bij de Onder 15. 
• Voetballers vanaf 19 jaar mogen niet deelnemen aan de trainingen. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid en/of koorts (vanaf 38°C). 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C). Als iedereen 24 

uur lang geen klachten heeft gehad mag je weer komen sporten. 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus 

(COVID-19). 
• Kom alleen naar ons sportpark als er voor jou een trainingsactiviteit gepland staat. 
• Reis alleen naar ons sportpark. Lukt dit niet en moet je worden gebracht volg dan de 

instructies die op het sportpark staan aangegeven. 
• Kom niet eerder dan 5min voor de training op het sportpark. Tussen de trainingen 

hebben we een wisselmoment van 10 min. 
• Blijf na de training niet hangen maar ga meteen naar huis. 
• Was voor en na de training thuis minimaal 20 seconden je handen met water en 

zeep. 
• Ga voor je naar de training komt naar het toilet, de toiletten zijn niet beschikbaar. 
• Kom in je voetbaltenue naar de training, de kleedkamers zijn gesloten. 
• Na de training kun je niet op het sportpark douchen. 
• Neem je eigen bidon met water mee naar de training en deel dit niet met je 

medespelers. 
 
  



 
 

8 
 

 
 
 
 
Ouders en verzorgers 
 
Voor de ouders en verzorgers gelden de volgende maatregelen: 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze 
altijd de aanwijzingen van de trainers opvolgen. 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts (vanaf 38°C). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C). Als iedereen 24 
uur lang geen klachten heeft gehad mag je weer komen sporten. 

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

• Zorg dat je kind(eren) in voetbaltenue naar de training komen. 
• Zorg dat je kind(eren) voordat ze naar de training gaan naar het toilet zijn geweest. 
• Zorg dat je kind(eren) een eigen bidon met water meenemen. 
• Laat je kind(eren) alleen naar de training gaan. Moeten ze toch gebracht worden volg 

dan de instructies die op het sportpark staan aangegeven. 
• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot ons sportpark. Je mag alleen je 

kind(eren) afzetten. Als je als ouder een training verzorgd dan gelden de maatregelen 
zoals genoemd in het hoofdstuk ‘Trainers, begeleiders en vrijwilligers'. 

• Kom niet eerder dan 5min voor aanvang of eind van de training op de aangegeven 
plek om je kind(eren) op te halen. 

• Heeft je kind na de training materialen mee zorg er dan voor dat deze gewassen en 
schoongemaakt worden voor de volgende training. 
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Niet-leden 
 
Vanuit het kabinet is ook de wens neergelegd om het sportpark open te stellen voor niet-
leden. Hier willen wij graag gehoor aan geven maar overleg altijd met je trainer of leeftijd 
coördinator of dit verantwoord is. De groepen mogen namelijk ook niet te groot worden.  
 
Kom je langs en wil je meetrainen dan kun hangt er een intekenlijst bij de hoofdingang. Na 
het invullen van gegevens zal een coördinator/trainer contact met je opnemen wanneer je 
met een team kan meetrainen. Een tweede optie is om direct contact te leggen met een 
coördinator van jouw leeftijdsgroep. Een complete lijst met contactgegevens kun je hier 
vinden: https://www.atc65.nl/coordinatoren. 
 

• Niet-leden van 3 en 4 jaar kunnen op de woensdag voetballen van 15.00 tot 15.45  
• Niet-leden van 5 en 6 jaar kunnen op de woensdag voetballen van 15.00 tot 15.45  
• Niet-leden van 7 jaar kunnen op de woensdag voetballen van 16.00 tot 16.45  
• Vriendjes en vriendinnetjes van leden mogen meetrainen met het elftal van hun 

vriendje of vriendinnetje mits de trainer het goed vindt.  
• Kinderen die geen vriendjes of vriendinnetjes bij ATC hebben voetballen en ouder 

zijn dan 9 jaar kunnen meetrainen nadat zo door een coördinator/trainer zijn gebeld 
en ingedeeld in een team. 

  

https://www.atc65.nl/coordinatoren
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Het trainingsschema 
 
 
Trainingen 

• Trainingen duren altijd 45min. 
• Teams die voorheen 1,5u trainden zullen 75min trainen. 
• Er zit altijd 10 min tussen de trainingen. 
• 5 min voor de training aanwezig niet eerder. 
• Na afloop van de training gefaseerd maar zo snel mogelijk het veld en sportpark 

verlaten. 
• Voor de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar zullen er maximaal 2 teams per veld trainen. 

Ieder team heeft gegarandeerd 1 speelhelft. 
• Het Corona trainingsschema is ‘dakpansgewijs’ ingeregeld per 10min om het verkeer 

rondom de velden en op de parkeerplaats/fietsenstalling zoveel mogelijk te spreiden. 
 
Trainingsschema 
 
De laatste versie van het trainingsschema is te vinden op https://www.atc65.nl/training.  
 

EHBO & AED 
 
De EHBO-koffer is te vinden in de beheerdersruimte rechts naast de hoofdingang naar de 
kleedkamers. Toegang is te verkrijgen door de tag die elke trainer en leider aan het begin 
van het voetbalseizoen heeft gekregen. 
 
De AED hangt aan de muur links van de hoofdingang van de kleedkamers. 
 

Bronnen 
 
De volgende bronnen zijn geraadpleegd om dit document op te stellen. 

• https://nocnsf.nl/sportprotocol 
• https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-

met-jeugdactiviteiten 
 

https://www.atc65.nl/training
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten
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