
 

 

Jubbega, 29 mei 2020 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de corona maatregelen te versoepelen, zijn we al 
weer een poosje bezig met trainen bij V.V. Jubbega. Via dit schrijven informeren wij jullie over de wijze 
waarop wij invulling geven aan het trainen, welke richtlijnen moeten worden opgevolgd en welke 
maatregelen er gelden.  
 
Mochten je vragen hebben,  dan horen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jurjen, Aaron en Femmy 
Jeugdzaken V.V. Jubbega 

 
 
 

TRAINEN 

 
BLOKKEN 
Vanaf maandag 11 mei gaan we weer los!!   
De trainingsperiode wordt opgesplitst in twee blokken.  
 
Blok 1 loopt van 11 mei t/m 29 mei. In dit blok trainen alle spelers gezamenlijk volgens de nieuwe 
leeftijdsgroepen seizoen 2020-2021, onder leiding van min. 2 trainers.  
 
Blok 2 loopt van 1 juni t/m 26 juni. In dit blok wordt er getraind met de nieuwe teams en met eigen 
trainers. Deze periode kan het team aan elkaar wennen, worden doelen en regels duidelijk gemaakt 
en kan er gewerkt worden aan een goede basis voor het komende seizoen.  
  



 

 

PROTOCOLLEN EN RICHTLIJNEN 

 

Voor het succesvol naleven van het trainingsprotocol zullen voor de diverse betrokkenen de hierna 

volgende richtlijnen van toepassing zijn. 

 

VOOR IEDEREEN 

Het komen trainen is geen verplichting en we hebben begrip voor jeugdleden en/of ouders die ervoor 

kiezen om deelname aan trainingen, om wat voor reden dan ook, nog uit te stellen. 

 

In het kort herhalen we de RIVM richtlijnen met betrekking tot deelname of thuisblijven: 

• 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. Als iemand 24 uur geen klachten heeft, mag deze weer 

sporten en naar buiten; 

• 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 weer 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. 

 

VOOR TRAINERS  

• Bereid je training goed voor, houdt rekening met 1,5 meter afstand; 

• Aanwezig op het veld met trainingsmaterialen 15 minuten voor de training; 

• Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen, zodat je direct kunt starten; 

• Ontvangst spelers vanaf 10 minuten voor de training; 

• Spelers van 13 t/m 18 jaar op 1,5 meter van elkaar houden: vóór en na de training; 

• Alle spelers t/m 18 jaar mogen onderling contact hebben tijdens de trainingen (partijtjes ed.);  

• Zelf altijd op 1,5 meter van iedereen blijven;  

• Spelers moeten na de training direct vertrekken en naar huis gaan; 

• Zorg dat er geen toeschouwers tijdens de training aanwezig zijn; 

• Voor en na de training de handen desinfecteren; vloeistof wordt door V.V. Jubbega verzorgd; 

• Kleedkamers, toiletten en kantine zijn dicht; 

• Alleen de trainer mag de trainingsmaterialen, zoals pionnen, met de handen aanraken; 

• Ballen en overige materialen dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd; 

• Het koppen en oppakken van de bal door spelers dient voorkomen te worden; de keeper vormt 

op dat laatste een uitzondering, mits keeperhandschoenen worden gedragen; 

• Hesjes worden tijdens de training niet gebruikt; 

• De EHBO materialen liggen in drankenhok; 

• Overtreding van de richtlijnen kan tot gevolg hebben dat het trainen weer ophoudt voor een 

speler of een team. Volg de richtlijnen dus gewoon op! 

  



 

 

VOOR SPELERS 

• Aanwezig op het veld niet eerder dan 10 minuten voor de training; 

• Kom alleen of maximaal als 2-tal naar de training. Maar NIET met meer dan 2 op fietsen dus! 

• Auto’s worden vooraan op het parkeer terrein parkeren, doorgang bij kantine vrij houden; 

• Volg de looproute naar de trainingsvelden (veld 5 en 6)  

o Heen: voor de kantine langs, over beton pad achter hoofdveld, achter het doel langs 

van het hoofdveld, langs veld 3 naar veld 5 of 6 

o Terug: over veld 3, over het veld voor de kantine en zo  naar de fietsen of 

parkeerplaats. 

• Alle spelers dienen op 1,5 meter van de trainer of andere functionarissen te blijven; 

• Eigen bidon gebruiken; 

• De training is ook van belang voor het sociale teamaspect, maar wel op gepaste afstand; 

• De spelers mogen de trainingsmaterialen, zoals pionnen, niet met de handen aanraken; 

• Het koppen en oppakken van de bal door spelers dient voorkomen te worden; de keeper kan 

de bal uiteraard met keeperhandschoenen wel aanraken; 

• Na de training meteen naar huis en weer alleen of in 2-tallen fietsen! 

• Kleedkamers, toiletten en kantine zijn dicht; ga vooraf thuis naar de toilet, handen wassen en 

na de training zul je dus thuis moeten douchen; 

• Overtreding van de richtlijnen kan tot gevolg hebben dat het trainen weer ophoudt voor een 

speler of een team. Volg de richtlijnen dus gewoon op! 

 

VOOR OUDERS 

• Bespreek met uw kind wat de algemene richtlijnen en V.V. Jubbega zijn; 

• Als ouders/verzorgers/begeleiders heeft u geen toegang tot sportvelden, dit geldt zowel 

voor, tijdens als na de training; 

• In het algemeen, maar zeker voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar, is het nog steeds niet de 

bedoeling dat er groepsvorming ontstaat. Dat geldt dus niet alleen op het Sportpark, maar 

eigenlijk overal en dus ook tijdens het fietsen naar en vanaf het Sportpark. Voor alle 

leeftijden volgen we de richtlijn vanuit NOC*NSF: alleen of maximaal als 2-tal; 

• Brengt u uw kind? Dan graag alleen uw kind en niet met andere kinderen carpoolen; 

• Op het parkeerterrein rijrichting aanhouden (rechts) en kinderen op aangewezen plek 

afzetten en direct naar huis rijden; 

• Bij ophalen, parkeren aan de linkerzijde van parkeerterrein, in de auto blijven en na het 

instappen van uw kind direct wegrijden; 

• Aanwezigheid van uw zoon of dochter op het veld niet eerder dan 10 minuten voor de 

training; 

• Kleedkamers, toiletten en kantine zijn dicht; laat uw kind thuis nog naar het toilet gaan, 

handen wassen en na de training dus thuis douchen; 

• Overtreding van de richtlijnen kan tot gevolg hebben dat het trainen weer ophoudt voor een 

speler of een team. Volg de richtlijnen dus gewoon op! 

  



 

 

HANDJE HELPEN 

 

In deze bijzondere tijd kunnen wij wel wat handjes gebruiken.  

 

Mocht je nu tijd over hebben en wat willen betekenen voor de vereniging?  

Wij zijn opzoek naar corona-verantwoordelijken die tijdens de trainingen willen toezien op het 

naleven van de richtlijnen op en rond het voetbalveld.  

Mocht je ons willen helpen dan graag een berichtje naar Femmy (06-39214607) of meld je aan bij 

Jurjen (06-46582587) 

 

Mocht je ambities hebben in het geven van trainingen of andere trainingsvaardigheden hebben en 

deze de komende periode nuttig in willen zetten, dan mag je je wenden tot Aaron. (06-53605526) 

 


