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PROTOCOL
aangepast trainen voor de jeugd
vanaf 26 oktober 2020
tijdens coronacrisis

Op  14 oktober zijn door de overheid strengere maatregelen doorgevoerd aangaande het 
sporten. Het is toegestaan om de jeugd georganiseerd en beheersbaar te laten sporten 
t/m 17 jaar. Daarin meegenomen dat jeugd die uitkomt in een junioren competitie ook 
onder deze maatregelen valt. 

Dit houd het volgende in:

De jeugd t/m O19
Mogen trainen waarbij niet perse de 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. 
Ook mogen er onderderling wedstrijden gespeeld worden met teams van de eigen 
vereniging.

Hiervoor gelden strikte regels welke tijdens de trainingen moeten worden nageleefd. 
Deze regels vergen veel van onze trainers, spelers en ouders/verzorgers maar ook van 
onze organisatie en overige vrijwilligers.

Indien wordt geconstateerd dat deze regels door een team niet worden nageleefd, 
zal het bestuur genoodzaakt zijn dit team voor twee weken niet te laten trainen.  Een 
vervelende maatregel, maar wij moeten ons aan de richtlijnen van de overheid houden.

Maar wij gaan er van uit dat iedereen mee zal werken om onze jeugd weer te laten 
sporten. Er wordt gecontroleerd hoe alles verloopt en of situaties wellicht aangepast 
kunnen/moeten worden.

De genoemde regels zijn deels opgelegd door de overheid en deels genomen in overleg 
met de gemeente Albrandswaard. Op deze regels zal door de gemeente worden 
gehandhaafd en zo nodig zullen er boetes worden uitgeschreven.

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking om deze aangepaste vorm van 
trainen mogelijk te maken. 
Hopelijk kan er ook in deze situatie met plezier gesport worden.
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ALGEMEEN:
1  De gebouwen op ons complex blijven gesloten. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de 

kleedkamers en/of douches.

2  Er mogen geen toeschouwers (ouders/verzorgers) langs de lijn/rond het veld staan. Kinderen die 
worden gebracht met de auto stappen op de parkeerplaats uit en gaan naar hun veld. Ouders gaan 
weer naar huis, of parkeren en blijven in de auto. Kinderen die worden gebracht met de fiets, zetten 
hun fiets in de stalling en gaan naar hun veld. Ouders fietsen weer weg. Na de training worden de 
kinderen op dezelfde plek weer opgehaald.

LET OP!
Toeschouwers zijn mensen die naar de training staan te kijken. Ook als dit vanaf een fietspad of vanuit 
de bosjes plaatsvindt wordt u gezien als toeschouwer. Wij vragen de mensen die het toch nodig vinden 
om op deze plaatsen rond het veld te blijven hangen om hun medewerking. U riskeert het op deze 
manier dat het gehele team naar huis zal worden gestuurd en niet meer mag trainen.

3 BIJ KLACHTEN ZOALS KOORTS, HOESTEN OF VERKOUDHEID: BLIJF THUIS!
  Dit geld voor iedereen en uiteraard ook voor de trainers. Ook als andere gezinsleden ziek zijn.

4  TOILETGEBRUIK
  De gebouwen zijn gesloten, maar het toilet in gebouw noord kan gebruikt worden. Hier zal zoveel als 

mogelijk iemand aanwezig zijn.

TRAINING:
1  AANGEPAST TRAININGSSCHEMA (zie aangepast trainingsschema)
  Omdat er weer ruimte tussen de trainingsblokken vrijgehouden dient te worden is er een aangepast 

trainingsschema gemaakt. Dit houdt wel in dat de trainingstijden met een kwartier zijn ingekort. Deze 
tijd is ingebouwd om drukte beperkt te houden bij het verlaten van het veld en de nieuwe teams die 
komen. Deze tijd dient ook strak aangehouden te worden. Voor de nieuwe groep die begint is het ook 
niet toegestaan om eerder dan 5 minuten voor aanvang training het veld te betreden.

2 MATERIALEN
  Om drukte bij de ballenhokken te voorkomen, verzoeken wij de trainers ballen en dopjes bij zich te 

houden. Dit om besmettingsgevaar te voorkomen. De gangen en ballenhokken zijn te smal om hier 
de vereiste afstand onderling aan te houden.

3 EEN TEAM GAAT NIET TRAINEN
  Als een team besluit op een avond niet te gaan trainen, verzoeken wij de trainer dit tijdig door te 

geven aan de  coördinator of voor selectieteams een van de TCjeugd leden. Het kan ook zijn dat er 
teams af zien om de trainingen weer op te pakken. Dit moet ook door de trainer gemeld worden bij de 
betreffende coördinator/TCjeugd.
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AAN ONZE TRAINERS:

Het was gebruikelijk dat trainers in de commissiekamer koffie dronken en elkaar daar voor de training 
spraken. Het gebouw is gesloten en is het nu niet mogelijk/toegestaan om deze gewoonte weer op te 
pakken. Trainersoverleg zal zoveel mogelijk op het veld moeten plaatsvinden of thuis online.

Wij vragen jullie ook om toe te zien op de genoemde regels. Met name ook de tijd van aankomst op het 
complex. Beperk deze tijd tot 5 minuten voor aanvang trainingstijd. En buiten het veld de 1,5 meter aan 
te houden en dus niet ergens op het complex als groep bij elkaar te gaan staan.
Ook al begrijpen wij dat de jeugd hier zelf niet zo zwaar aan zal tillen, is het belangrijk om ze hier steeds 
op te wijzen. Zodat wij georganiseerd en volgens de richtlijnen van de overheid trainen. Bij niet naleven 
van de regels zullen de trainingen gestopt worden.

Probeer van alle spelers een telefoonnummer te krijgen voor noodgevallen. Denk hierbij aan een 
serieuze blessure of andere problemen. Maak hiervan een lijstje op papier of sla de gegevens op in je 
telefoon.

Probeer enigzins oog te houden voor wat er om het veld afspeelt. Spreek ouders er op aan als ze toch 
langs de lijn naar de training komen kijken. En hou oog voor de trainers die alleen met een groep staan, 
op het moment van een probleem kunnen we elkaar hierbij ondersteunen.

Loop je tegen problemen aan tijdens de training bijvoorbeeld met spelers of ouders die zich niet aan de 
richtlijnen houden, meldt dit bij de coördinator of een van de TCjeugd leden. Wij zullen dan proberen dit 
op te pakken en spelers of ouders hierop aan te spreken. Uiteraard ook bij andere problemen of situaties 
die misschien anders kunnen, horen we jullie graag. Alleen met elkaar gaat dit slagen.

Nogmaals, wij zien ook nog veel haken en ogen bij deze hele situatie. Maar zullen alles in het werk 
stellen om onze jeugd te laten sporten. Hierbij waarderen wij jullie inzet en medewerking enorm. Laten 
we hopen dat we zo snel mogelijk weer normaal kunnen sporten.

Dank voor jullie enthousiaste inzet.


