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Spelregels voor ouders en 
spelers O13 tm O19 om veilig te 
sporten in Coronatijd 

Beste ouders en spelers,  

We hebben enorm veel zin om weer te beginnen! De 
afgelopen week hebben we hard gewerkt aan een plan om de trainingen weer op een 
verantwoorde manier te kunnen hervatten. We zijn heel blij dat dit is gelukt! Vanaf 
woensdag 6 mei kunnen we weer voetbaltrainingen geven, mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers die als -door de gemeente verplicht gestelde- Corona-toezichthouders willen 
optreden.  
 
Het trainen is wel aan strenge voorwaarden gebonden. Wanneer we ons niet houden aan de 
afspraken, zowel op het trainingsveld als daarbuiten, zijn we genoodzaakt de trainingen te 
staken op last van de gemeente.  
 
Uit onze inventarisatie blijkt dat de meeste teams zo goed als compleet zullen deelnemen 
aan de trainingen, super! Dat vraagt ook effort van ons allemaal om dit op een zo veilig 
mogelijke manier te kunnen doen. De trainers hebben hiervoor een speciale instructie 
ontvangen. In deze spelregelbrief vinden jullie alle maatregelen, aandachtspunten en 
voorwaarden die voor jullie van belang zijn. We vragen jullie om de inhoud van deze brief 
ook met jullie kind(eren) te bespreken.  

Volg de algemeen geldende hygiënemaatregelen: 

• Was voor en na je bezoek aan SVL je handig grondig met zeep; 
• Spugen/tuffen of de neus legen is niet toegestaan; 
• 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;  
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat 

je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• De trainer vraagt actief naar ziekteverschijnselen voor het begin van de training. 
Indien nodig wordt iemand direct naar huis gestuurd. Jullie worden daar als ouders 
door de trainer van op de hoogte gebracht.   
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Aankomst spelers (indien van toepassing Halen en brengen): 

• Het complex is niet toegankelijk voor ouders. Hierop zijn geen uitzonderingen 
mogelijk. De grote toegangspoort en de parkeerplaats zijn gesloten. Kom zoveel 
mogelijk op de fiets of lopend. Indien je toch met de auto komt, dien je die te 
parkeren in de wijk (British School, Reijerskopstraat, Oranjepolderhof); 

• Vermijd de Poelpolderstraat met de auto omdat je hier niet kunt keren! 

• Spelers mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training het 
sportcomplex betreden;  

• Trainingen duren 50 minuten (ipv 1 uur) om vertrekkende en aankomende spelers 
zoveel mogelijk te scheiden. Haal je kind, als hij/zij niet zelfstand naar SVL komt, na 
afloop van de training zo snel mogelijk op en houd daarbij ook 1,5 meter afstand tot 
anderen. Wegbrengen en ophalen mag door 1 persoon gebeuren;  

• Spelers zorgen ervoor dat ze een eigen, gevulde bidon bij zich hebben. Vullen bij SVL 
is niet mogelijk; 

• Spelers dienen het complex direct na de training te verlaten via de aangewezen 
route; 

• Voor ouders en spelers geldt: volg altijd -zonder discussie- de aanwijzingen op van de 
toezichthouders ter plaatse! 

 

Op het complex: 

• Het sportterrein is alleen toegankelijk voor spelers en trainers; 

• Het clubhuis, inclusief kleedkamers en toiletten, is dicht. Zorg er dus voor dat spelers 
thuis omgekleed zijn en naar het toilet zijn geweest;  

• Op het complex is een looprichting aangegeven om te zorgen dat we maximaal 
afstand tot elkaar kunnen houden. We vragen iedereen deze te volgen; 

• Fietsen kunnen worden gestald op de ter plaatse aangewezen locatie (fietsenstalling 
en/of parkeerplaats); 

• Spelers gaan daarna rechtstreeks naar het eigen trainingsveld;  

 

Trainingen: 
 

• Trainers en spelers houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Bij blessures of kleine sportongevallen schat de trainer de situatie eerst op afstand in 
en wordt een speler evt geholpen door zijn medespeler (geen handen bij het 
overeind helpen). Pas als het echt niet anders kan schiet de trainer te hulp; 

• Spelers pakken de bal zo min mogelijk met hun handen vast, tenzij ze eigen 

keepershandschoenen aanhebben en proberen de bal zo min mogelijk te koppen; 

• Er worden geen high fives, boksen, handdrukken en knuffels gegeven, ook niet door 
spelers onderling; 

• Voor en na iedere training krijgen spelers van de trainer een druppel handgel in de 
handen om deze te desinfecteren;  
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• Er mag geen gebruik gemaakt worden van de dugouts, deze worden fysiek 
afgesloten; 

• Meetrainen van niet-leden is niet toegestaan ivm drukte op het complex en het 
ontbreken van extra begeleiding hiervoor. 
 

Tot slot: 

• Jullie maken voor de eerste training een eigen afweging of jullie kind(eren) weer mag 
komen trainen; 

• Incidenteel afmelden voor een training gebeurt via de gebruikelijke weg;  

• Het niet naleven van de regels door de spelers kan leiden tot het ontzeggen van de 
training; 

• In geval van calamiteiten kan het bestuur besluiten alle trainingen per direct te 
beëindigen en het complex te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn: het massaal niet 
naleven van de regels door sporters, ouders of trainers; derden die trainingen 
verstoren of anderszins hinderlijk aanwezig zijn en vandalisme; 

• We evalueren wekelijks binnen het bestuur de gang van zaken. We nemen daar jullie 
feedback graag in mee. Vragen en opmerkingen ontvangen we graag op 
coronavragen@svleidschenveen.nl  

 
Het zijn een hoop regels en afspraken, maar we hopen zo de spelers weer op een 
verantwoorde manier te kunnen laten voetballen. We moeten dit samen doen, daarom 
verzoeken we iedereen om deze afspraken te respecteren en aanwijzingen van de Corona-
toezichthouders ter plekke altijd op te volgen. 
 
Nogmaals, we vragen jullie om de inhoud van deze brief ook met jullie kind(eren) te 
bespreken.  
 

Het bestuur van SV Leidschenveen 
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