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1. Uitgangspunten

Dit document beschrijft het coronaprotocol van SC Muiden. Het is opgesteld om het opstarten van de 

voetbalactiviteiten in goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (noodverordening COVID-19 - 29 april 2020) en de KNVB. Het protocol

is goedgekeurd door het hoofdbestuur van SC Muiden en door de gemeente Gooise Meren. Daarmee heeft 

SC Muiden toestemming om volgens dit protocol uitvoering te geven aan het hervatten van het voetbal.

Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn:

 Aan trainingen voor spelers t/m 12 jaar ( d.w.z. t/m JO/MO12) zijn in principe geen beperkingen. Deze 

mogen weer ‘gewoon’ voetballen m.u.v. uitwisselingen met andere verenigingen. Van belang is wel dat

spelers afstand houden tot de trainer!

 Voor trainingen voor spelers van 13 t/m 18 jaar (d.w.z. JO13 t/m JO19) was er een 1,5 meter 

beperking. Vanaf 1 juni is deze beperking opgeheven.

 Voor de JO13, waar zowel spelers van 12 jaar als van 13 jaar in zitten was er ook een 1,5 meter 

beperking zoals voor spelers van 13 t/m/18 jaar. Vanaf 1 juni is ook deze beperking opgeheven.

 In de persconferentie van dinsdag 21 april is aangegeven dat het voor de jeugd tot en met 12 is 

toegestaan om tijdens trainingen partijtjes te doen. Dit was niet toegestaan voor de jeugd in de leeftijd 

van 13 tot en met 18, omdat de 1,5 meter afstand tot elkaar niet kan worden gewaarborgd.

Vanaf 1 juni is het nu ook toegestaan voor speler van 13 t/m/ 18 jaar om tijdens trainingen partijtjes te 

spelen.

Het organiseren van onderlinge (oefen-)wedstrijden is momenteel (nog) niet mogelijk, een trainingspartij

dus wel.

 Het doel is in eerst instantie om alle trainingen gefaseerd op te laten starten. De voetbalactiviteiten voor

de SC Muiden-leden t/m 12 jaar zullen, indien haalbaar, opstarten op woensdag 6 mei. Als dat goed

loopt starten de voetbalactiviteiten voor de SC Muiden-leden van 13 t/m 18 jaar net als de 

keeperstraining, (indien haalbaar) op maandag 11 mei.

 Voor senioren (spelers vanaf 19 jaar) geldt de 1.5 meter beperking en kan de voetbaltraining (en

alleen training) weer beginnen vanaf 18 mei.

 Senioren mogen slechts in groepen van maximaal 10 personen (inclusief begeleider) buiten 

sporten. Dit kan betekenen dat max. 10 volwassenen op de ene helft van het veld trainen en 

max. 10 volwassenen op de andere helft van het voetbalveld.

 Prioriteit ligt bij het opstarten van de trainingen voor de eigen leden. Op het moment dat we die op een

veilige manier kunnen garanderen is er ruimte voor andere of extra clubactiviteiten en worden onze 

trainingen ook opengesteld voor niet leden. Dit laatste zullen we dan op onze eigen en lokale social 

media kanalen aankondigen.

 Trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op de eigen trainingstijden. Trainingen worden zo goed

mogelijk over het complex verspreid.

 Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het SC Muiden complex volgens de daarvoor

opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen naar alle leden/ouders/

vrijwilligers worden gecommuniceerd. De laatste, en altijd leidende, versie zal worden geplaatst op de 

website van de vereniging.

 Het SC Muiden complex is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de 

vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het SC Muiden complex

niet toegankelijk.

 Tijdens de jeugdtrainingen zijn altijd minimaal twee coronatoezichthouders herkenbaar aanwezig op en 

rondom het SC Muiden complex. Zij zien toe op het naleven van de richtlijnen en dit protocol. De 
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toezichthouder heeft als belangrijkste taak om in de gaten te houden dat aanwezigen van 19 jaar en 

ouder 1,5 meter afstand houden en om de eerste dagen de stroom spelers/trainers /vrijwilligers in goede

banden te leiden. Aanwijzingen die de toezichthouders geven dienen altijd te worden opgevolgd. Niet 

opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.

 Tijdens de senioren trainingen functioneert de trainer als coronatoezichthouder op het complex Hij/zij 

ziet toe op het naleven van de richtlijnen en dit protocol. De toezichthouder ziet er op toe dat alle 

aanwezigen 1,5 meter afstand houden en om de eerste dagen de stroom spelers/trainers /vrijwilligers in 

goede banden te leiden. Aanwijzingen die de toezichthouder geeft dient altijd te worden opgevolgd. Niet 

opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.

 De kleedkamers/douches en clubgebouw zijn gesloten. De hal van het clubgebouw is wel open, hier 

bevinden zich namelijk de AED en EHBO-spullen. De wc’s in het clubgebouw zijn in noodgevallen 

beschikbaar.

 Trainers zullen 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig zijn en zorgen dat het

materiaal conform de daarvoor opgestelde richtlijnen aanwezig is. Na de training ruimen zij het materiaal

zelf op en verlaten het terrein weer conform de daarvoor opgestelde richtlijn.

 Trainers worden voorzien van een hesjes zodat ze als zodanig herkenbaar zijn.

 Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden. Er is voor elke 

speler een bal aanwezig. Spelers zorgen zelf voor een bidon. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt

van ander materiaal.

 Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training conform de daarvoor opgestelde richtlijnen

en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben. Een lijst met de veldindeling zal 

voorafgaand aan de eerste training worden rondgestuurd naar spelers, trainers en ouders.

(zie bijlage 2)

 Om er voor te zorgen dat spelers, trainers en vrijwilligers elkaar zo min mogelijk tegen komen is een

routing op het complex bepaald. Zie bijlage 1.

Men komt via het kleine hek (Karveel) het complex binnen en verlaat na de training het complex via het 

grote hek (Maxisweg). Het is ouders niet toegestaan om binnen de hekken van het complex komen. Men

dient de kinderen bij het kleine hek af te zetten en het complex gelijk weer te verlaten.

Ouders die hun kind met de auto brengen en halen, kunnen hun kinderen wel bij het grote hek afzetten.

Zij dienen echter wel zelf in de auto te blijven en na het brengen van hun kinderen gelijk weer te 

‘huiswaarts’ te keren. Het toekijken tijdens de training is dus niet toegestaan!

 Bij alle leeftijdscategorieën is het van belang om na de training direct naar huis te gaan en niet te blijven

‘’hangen’’.

 Vanuit de gemeente Gooise Meren zullen de BOA’s ook af en toe toezicht komen houden op het SC 

Muiden complex. In geval er overtredingen worden geconstateerd zullen zij in eerste instantie met ons 

naar een passende oplossing zoeken. Indien nodig zullen zij ook corrigerend en verbaliserend optreden.

 Binnen SC Muiden is een corona coördinator aangesteld: Hein van Kooij (ad interim) invullen. Deze 

fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De corona coördinator is tevens de vraagbaak voor

spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona problematiek.

Contactgegevens: corona@scmuiden.nl (bij voorkeur) en 06-52107765 (bij enige urgentie).
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2. Richtlijnen voor spelers & ouders

1. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!

2. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).

3. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom.

4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona. Omdat je 14 dagen na het

laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuisblijven.

5. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!

6. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.

7. Kom pas op het allerlaatste moment naar het trainingsveld. De spelers worden pas 5 minuten voor

aanvang verwacht.

8. Het SC Muiden complex is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de 

vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het SC Muiden complex

niet toegankelijk. Het toekijken door ouders en/of begeleiders tijdens de training is dus niet 

toegestaan!

9. Spelers, trainers en overige vrijwilligers komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar SC Muiden. Zij

komen het complex binnen via het kleine hek (ingang Karveel), hierbij wordt zoveel mogelijk rechts 

aangehouden. De fietsen worden op de parkeerplaats, zo ver mogelijk uit elkaar gestald. Hierna dient 

het trainingsveld via het hek aan de eigen kant (zie veldindeling  en ).betreden en verlaten te 

worden. Via de achterlijn van het grote doel loop je naar je eigen veld.

10. Ouders die hun kind met de auto brengen en halen, kunnen hun kinderen wel bij het grote hek afzetten.

Zij dienen echter wel zelf in de auto te blijven en na het brengen/halen van hun kinderen gelijk weer te 

‘huiswaarts’ te keren.

11. Op het terrein houdt iedereen 1,5 afstand van iedereen die ouder is dan18 jaar. In gevallen van twijfel: 

afstand houden! Houd je sowieso aan de corona preventie maatregelen: geen handen schudden, 

hoesten en niezen in de elleboog, etc.

12. Kom niet eerder dan het begintijdstip van je training en ga meteen naar je eigen trainingsveld. De 

kleedkamers en douches zijn gesloten. De wc’s in het clubgebouw zijn in noodgevallen beschikbaar.

13. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem ook

eventueel warme kleding mee voor na de training.

14. Er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes bij de trainingen. Alle spelers worden gevraagd een donker &

een licht T-shirt mee te nemen.

15. Trainingen worden 5 minuten ingekort (indien er aansluitende trainingen zijn ). Hiervoor wordt een 

nieuw trainingsschema opgesteld waarbij de start per veld trapsgewijs wordt ingedeeld. Dit om 

aankomst en vertrek van de spelers goed te laten verlopen. Zie bijlage 2.

16. Alleen trainers raken ballen en pionnen met hun handen aan. De spelers raken de ballen alleen aan met

hun voeten. De trainer legt dit ook telkens uit aan de spelers.

17. Na afloop van de training gaan de spelers direct naar huis via het grote hek (Maxisweg). Vermijd 

hierbij groepen.

18. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de coronatoezichthouder en je trainer op.

Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben.

19. Afmelden voor trainingen (om welke reden dan ook), wordt op normale wijze gedaan, dus via de app. 

Niemand moet zich in deze tijd verplicht voelen om te komen. Tijdig afmelden is hierbij wel belangrijk en

fijn.
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20. Voor Coronavragen kunt u contact opnemen met de corona coördinator: Hein van Kooij (ad interim) 

Contactgegevens: corona@scmuiden.nl (bij voorkeur) en 06-52107765 (bij enige urgentie). Voor voetbal

gerelateerde vragen graag contact via de gebruikelijke app en/of tc@scmuiden.nl.

3. Richtlijnen voor trainers & vrijwilligers

1. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!

2. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).

3. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom bij

SC Muiden!

4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona. Omdat je 14 dagen na het

laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis blijven.

5. Kan een training van jouw team een keer niet doorgaan: meldt dat dan bijtijds…dat is nu nog

belangrijker dan anders!

6. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!

7. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.

8. Kleedkamers, douches en clubgebouw zijn gesloten. De wc’s in het clubgebouw zijn in noodgevallen

beschikbaar.

9. Het SC Muiden complex is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de 

vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het SC Muiden complex

niet toegankelijk.

10. Houdt op het terrein 1,5 meter afstand van iedereen, ook van de jeugd t/m 18 jaar!

11. Vanuit SC Muiden krijg je een eigen hesje, zodat voor iedereen zichtbaar is dat je trainer bent. Deze

krijg je bij de 1e training uitgereikt en mag je gedurende de corona periode in je bezit houden.

12. Check voor de training op welk veld je mag gaan trainen en communiceer dit bijtijds met je spelers en

hun ouders. Op die manier kunnen zij meteen naar het juiste veld en voorkomen we opstoppingen.

13. Kom bijtijds naar SC Muiden en zorg dat je trainingsmateriaal (voorafgaand aan de training) klaar staat

bij het juiste veld.

Een paar aandachtspunten hierbij:

a. Haal zelf je container op en zorg daarbij dat er zich niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd in het

materiaalhok begeeft.

b. Zorg dat je training klaar staat voordat de spelers komen.

c. Gebruik zo weinig mogelijk materiaal tijdens de training. Bij voorkeur alleen voor elke speler een

eigen bal en wat pionnetjes, maar niet meer!

14. Alleen trainers raken ballen en pionnen met hun handen aan. De spelers raken de ballen alleen aan met

hun voeten. De trainer legt dit ook telkens uit aan de spelers.

15. Houdt je sowieso aan de corona preventiemaatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in

de elleboog, etc.
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4. Routing rondom en op SC Muiden complex

Op de volgende pagina (Bijlage 1) is de routing aangegeven zodat spelers, trainers en vrijwilligers elkaar zo

min mogelijk tegen komen op het complex.

 Spelers komen zoveel mogelijk (alleen) lopend of op de fiets naar SC Muiden. Zij komen het complex

binnen via het kleine hek (ingang Karveel), hierbij wordt zoveel mogelijk rechts aangehouden. De fietsen

worden op de parkeerplaats, zo ver mogelijk uit elkaar gestald.

 Trainers en vrijwilligers komen ook zo veel mogelijk lopend of op de fiets. Indien ze met de auto komen

parkeren ze die op het aangegeven deel.

 Spelers betreden en verlaten het trainingsveld via het hek aan de eigen kant ( en . Via de achterlijn

van het grote doel loop je naar je eigen veld.

 Ouders die hun kind met de auto brengen, kunnen hun kinderen wel bij het grote hek afzetten. Maar ook

deze spelers betreden het trainingsveld via de ingang van hun eigen veld ( en ).

Hierbij dienen de ouders echter wel zelf in de auto te blijven en na het brengen van hun kinderen het

complex gelijk weer te verlaten.

 Na afloop van de training gaan de spelers direct naar huis via het grote hek (Maxisweg). Vermijd 

hierbij groepen.

 Ouders die wachten op hun kind, doen dit buiten de hekken op de Maxisweg. Hierbij wordt de 1,5 meter

aangehouden. Indien u met de auto komt, uitstappen uit de auto is niet toegestaan.

Nadat het kind is opgehaald c.q. ingestapt vertrekt u z.s.m. ‘huiswaarts’.
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Bijlage 1 – routing SC Muiden complex

 Ingang 
kleine hek (Karveel)

 Uitgang 
grote hek (Maxisweg)
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Bijlage 2 – trainingsschema en veldindeling

Maandag :

Team Tijd Trainer(s) Veld Ingang

Voetbalschool 15.30 – 17.00 Abdul Doufikar 2A
hhhhr

JO13-1 17.30 - 18.30 Daniël Martinez 2A/B

JO11-1 18.00 - 18.55 Co Sorbach 2C/D

JO12-1 19.05 - 20.00 Terence Boston & Mustapha Arraiss 2A/B

JO12-2 19.05 - 20.00 Terence Boston & Mustapha Arraiss 2A/B

Dinsdag :

Team Tijd Trainer(s) Veld Ingang

Voetbalschool 17.00 – 17.45 Abdul Doufikar 2A

Keeperstraining 17.00 – 18.40 Johan Smit 2B

MO11-1 17:15 - 18:10 Ingrid Nauta 2C

JO10-1 18:20 - 19:15 Ingrid Nauta 2C

JO8-1 17.45 - 18.40 Mohammed Elyakoubi 2D

JO8-2 17.45 - 18.40 Abdul Doufikar 2A

JO16-1 18.50 - 19.45 Abdul Doufikar 2A/B

Senioren 20.15 – 21.15 Stephan Groen 2A/B

Woensdag :

Team Tijd Trainer(s) Veld Ingang

Mini's en JO8-3 14.30 - 15.30 Abdul Doufikar 2A/B

JO13-1 17.00 - 17.55 Dwight Loy 2A/B

JO11-1 18.05 - 19.00 Co Sorbach / Dwight Loy 2C/D

JO12-1 18.05 - 19.00 Mustapha Arraiss 2A/B

JO12-2 18.05 - 19.00 Co Sorbach / Dwight Loy 2A/B
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Donderdag :

Team Tijd Trainer(s) Veld Ingang

Voetbalschool 16.00 – 17.45 Abdul Doufikar 2C

JO8-1 17.45 - 18.40 Mohammed Elyakoubi 2B

JO8-2 17.45 - 18.40 Abdul Doufikar 2A

MO11-1 17:45 - 18:40 Ingrid Nauta 2C

JO10-1 18.15 - 19.15 Mustapha Arraiss 2D

JO16-1 18.50 - 19.45 Abdul Doufikar 2A/B

Muiden 2 Zat 20.15 – 21.15 Itai Cohen 2A/B

Vrijdag:

Team Tijd Trainer(s) Veld Ingang

Wandelvoetbal 14:15 – 15:45 Frank de Melker 2

Trimvoetbal 20.15 – 21.15 Mike Fernhout 2A/B
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