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Instructie voor trainers O6 tm 
O12 om veilig te sporten in 
Coronatijd 

Beste trainers,  

De afgelopen week hebben we hard gewerkt aan een plan om 
de trainingen weer op een verantwoorde manier te kunnen hervatten. De gemeente heeft 
ons plan goedgekeurd, met als voorwaarde dat we ons aan een flink aantal regels en 
voorwaarden houden. Zij zullen hier ook op controleren. 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. In deze instructie vinden jullie alle maatregelen, 
aandachtspunten en voorwaarden die voor jullie van belang zijn.  

Het zijn een hoop regels en afspraken, maar we hopen zo de kinderen weer op een 
verantwoorde manier te kunnen laten voetballen waarbij ook jullie veiligheid zo goed 
mogelijk is gewaarborgd. We moeten dit samen doen, daarom verzoeken we iedereen om 
deze afspraken en aanwijzingen van de Corona-toezichthouders ter plekke altijd op te 
volgen. 
 
Het bestuur van SV Leidschenveen 
 

Het complex 

Het complex is niet toegankelijk voor ouders. Het grote toegangshek, de parkeerplaats en 
het clubhuis van SVL zijn gesloten. Dat betekent dat er geen wc’s open zijn, geen bidons 
kunnen worden gevuld en er geen parkeergelegenheid is op het terrein. 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 
omdat je hier niet kunt keren! 

Extra verantwoordelijkheden trainers: 

• Je krijgt per team een flacon/fles handgel ter beschikking waarmee je voor en na de 
training ieder kind een druppel handgel in de handen geeft om deze te desinfecteren 
(1 druk op het pompje is voldoende per kind); 

• Per team stellen we hoedjes beschikbaar, die de trainer na afloop van elke training 
mee naar huis neemt en reinigt. Advies is om geen hesjes te gebruiken, maar de 
kinderen te vragen een donker of licht shirt aan te doen/mee te nemen. Indien je wel 
hesjes wilt gebruiken kun je dit voor de eerste training via de app doorgeven aan 
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onze materiaalman Michel van der Niet. Deze worden dan ter beschikking gesteld 
mits je zelf zorgdraagt voor het wassen ervan na elke training;  

• Het ballenhok is niet toegankelijk: de ballen haal je op en lever je in bij de Corona-
toezichthouder van dienst; 

• Zorg dat de kinderen zich houden aan de voorschriften, jij bent de eerste persoon die 
hen hierin corrigeert indien nodig; 

• Hou altijd 1,5 meter afstand van de kinderen en andere volwassenen; 

• Geef onrechtmatigheden, zieke kinderen en calamiteiten door aan de Corona-
toezichthouder op het terrein. Hij/zij is herkenbaar aan het gele hesje. 

Algemeen: 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de Corona-toezichthouder ter plaatse; 
• Trainingen vinden plaats onder begeleiding van maximaal 1 trainer;  
• Trainingen duren maximaal 50 minuten (ipv 1 uur), om de uitgaande en inkomende 

stroom te scheiden. Houd deze tijd ajb zelf in de gaten; 
• Draag -ten behoeve van de herkenbaarheid- SVL kleding tijdens de training; 
• Je traint op dag, tijd en veld volgens het huidige trainingsschema. Hier kan niet vanaf 

worden geweken; 
• Bereid je training goed voor, zorg dat je tijdig aanwezig om materialen in ontvangst 

te nemen en de training klaar te zetten. Weet van tevoren welke spelers er aanwezig 
zijn; 

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar 
is op geen enkel moment toegestaan;  

• Kinderen mogen pas 5 minuten van tevoren het complex betreden. Vang de kinderen 
op het Plein (O6 tm O9) of op het veld (O10 tm O12) op en zorg dat de training klaar 
staat. Laat kinderen alleen op het eigen veld verblijven;  

• Laat kinderen de bal zo min mogelijk met de handen vastpakken, tenzij ze eigen 
keepershandschoenen aanhebben en laat de kinderen de bal zo min mogelijk 
koppen; 

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt;  

• Bij blessures of kleine sportongevallen schat je 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 je als trainer te hulp. Dit ivm de 1,5 
meter afstand tot alle kinderen (geen lichamelijk contact);  

• Zorg dat kinderen na afloop direct vertrekken van het complex;  
• De wc’s zijn gesloten en het vullen van bidons op het sportcomplex is niet 

toegestaan; 
• 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.  
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Begin de training met de volgende punten: 

• Check of kinderen of hun gezinsleden klachten hebben, of dat een gezinslid recent 
positief is getest op Corona. Indien ja, dan dient hij/zij het complex onmiddellijk te 
verlaten en tot die tijd contact met anderen te vermijden; 

• Maak (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, waaronder dat ze tijdens het sporten 
1,5 meter afstand van volwassenen moeten houden, dat tuffen/spuwen op het veld 
niet is toegestaan, evenals het legen van de neus;  

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen voordat ze naar SVL komen en gelijk 
als ze weer thuis zijn en laat kinderen geen handen, high fives en knuffels (ja dat 
doen de meiden) geven;  

• Reinig de handen van de kinderen voor de training met de ter beschikking gestelde 
handgel. Let op: alleen de trainer raakt deze fles aan! Geef ieder kind een klein 
bolletje gel in de hand en laat hen de handen goed desinfecteren. 

Einde training: 

• Geef ieder kind een druppel handgel in de handen om deze te desinfecteren;  

• Zorg dat kinderen na afloop direct vertrekken van het complex;  

• Lever de ballen in bij de corona-toezichthouder van dienst. 

Volg ook de algemeen geldende hygiëneregels: 

• Was voor en na je bezoek aan SVL je handig grondig met zeep; 
• 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 thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

Tot slot: 

• Het niet naleven van de regels door de kinderen of de trainer kan leiden tot het 
ontzeggen van de training. Schakel de toezichthouder in indien kinderen zich -na 
herhaaldelijk waarschuwen- niet aan de gemaakte afspraken houden;  

• 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. Op basis van de 
evaluatie en jullie behoefte kan na verloop van tijd worden bezien of ook in het 
weekend getraind kan worden, met inachtneming van dezelfde regels en 
voorwaarden. 


