
Richtlijnen voor spelers SJC 
Toppers, Ukkies, JO8 t/m JO13 - Versie 28 april 

 
 
WIjzigingen/aanvullingen (aangegeven met +++) 
 
Update 28 april: trainen in het corona-tijdperk  



Beste ouders en spelers van SJC, 
 
Na een bijzondere tijd mag er eindelijk weer getraind worden en wel vanaf woensdag 29 
april. Dit document geeft jullie handvatten hoe daarmee om te gaan. 
 
De afgelopen dagen hebben we alle trainers gevraagd om aan te geven hoe ze om willen 
gaan met het trainen. De meesten hebben gereageerd en het is mooi om te zien dat 
praktisch elk team weer kan trainen. Omdat het deze weken vakantie is en het sowieso een 
rare tijd is wel de boodschap: check even in de eigen team-apps of er inderdaad training is.  
 
In dit document vind je richtlijnen over hoe we op SJC met de situatie omgaan. Zo is er 
bijvoorbeeld een looproute op SJC en een aangepast trainingsschema - hoewel dat laatste 
minimale wijzigingen kent. Daarnaast ook nog een overzicht van de algemene 
hygiëneregels. Alle documenten staan op de website. 
 
Tenslotte: we gaan vanaf woensdag dus ‘gewoon’ aan de slag. Wel wachten we nog op 
eventuele aanvullende richtlijnen vanuit de KNVB en de gemeente. Dit document is dus met 
de kennis van nu, maar houd de site goed in de gaten: mocht er iets wijzigen dan zullen we 
dat daar plaatsen. 
 
Lees het goed door en indien je vragen hebt, probeer deze dan eerste via je trainer of leider 
te beantwoorden. Mocht dat niet lukken of heb je vragen of twijfel bij de veiligheid op het 
complex, mail dan naar jeugdafdeling@vvsjc.nl. 
 
Groeten maar vooral: veel plezier, 
 
Tomas van Rijn 
Jeugdzaken SJC 
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Afkadering 
● Op het moment van schrijven van dit document zijn de richtlijnen vanuit de KNVB en 

gemeente nog onbekend. Deze kunnen dus invloed hebben. Houd daarom de 
website en de trainers-apps goed in de gaten voor eventuele updates 
 

● Dit document is opgezet met de aanwezige kennis tot de versiedatum die bovenaan 
staat. Nieuwe versies van dit document zullen op de website verschijnen. 
 

● Op dit moment mogen kinderen t/m 12 jaar ‘normaal’ trainen. Jeugdspelers van 13 
t/m 18 jaar mogen trainen met behoud van 1,5 meter afstand. Wij houden de 
lichtingen aan: 

○ Kinderen t/m 12 jaar → Ukkies, Toppers, JO8 t/m JO13 
■ Spelers van 13 jaar mogelijk helaas niet meetrainen. Deze kunnen 

met een hogere lichting in de JO14 meetrainen. Vragen? Neem 
contact op met je trainer. 

○ Jeugdspelers 13 t/m 18 jaar → JO14 t/m JO19 
■ Spelers van 19 jaar mogelijk helaas niet meetrainen. Deze kunnen 

met een hogere lichting in de JO14 meetrainen. Vragen? Neem 
contact op met je trainer of mail naar jeugdafdeling@vvsjc.nl. 
 

● We trainen vooralsnog met de lichtingen van het seizoen 2019/2020 en zoveel 
mogelijk volgens het bestaande trainingsschema. Deze komt ook op de website te 
staan.  
 

Van woensdag 29 april t/m zondag 10 mei bieden we alleen onze reguliere trainingen aan. 
Dat betekent: geen oefenwedstrijden of extra training  in de eerste twee weekenden. Dat 
geeft ons de kans om te wennen aan de nieuwe situatie. Tussentijds kan het bestuur anders 
besluiten 
 
 

Belangrijke noot: 
Je bepaalt zelf wanneer het weer veilig is om te trainen. SJC volgt de richtlijnen die we 
krijgen, maar als u zelf nog geen prettig gevoel heeft bij het oppakken van de training, doe 
dat dan vooral ook niet. Die keuze is geheel aan jezelf.  

 
 

.  



Aanpassingen SJC-complex 
Om contact tussen spelers en trainers te vermijden zijn er maatregelen genomen. Op het 
complex is ten allen tijden een corona-verantwoordelijke aanwezig. Deze reguleert de in- 
en uitstroom van spelers, is aanspreekpunt voor ouders, spelers en trainers en controleert of 
aan de richtlijnen wordt voldaan.  
 

● Aan de kant van het dierenasiel is een tijdelijke ingang. De reguliere ingang is 
tijdelijk de uitgang. 
 

● De fietsenstalling is gewoon open. Parkeer de fiets wel zo ver mogelijk naar achter 
(t.o.v. de nieuwe ingang). Op die manier komen aankomende en vertrekkende 
lichtingen zo min mogelijk met elkaar in aanraking. 
 

● Er is een looproute op het complex. Die gaat als het ware om het hoofdveld heen, 
waarbij je eerst voor de hoofdtribune langsloopt. De kaart staat op de website. 
 

● Elk veld heeft aparte in- en uitgangen. Ze staan aangegeven op de kaart. 
 

● De kleedkamer, kantine en toiletten zijn op slot. Ga daarom thuis nog even snel naar 
het toilet voordat je vertrekt. 
 

● Neem eventueel je eigen water of drinken mee. 
 

● De corona-verantwoordelijke heeft uiteraard wel de sleutels voor noodgevallen, ook 
in verband met EHBO/AED.   



Trainen in het corona-tijdperk 
We mogen gelukkig weer het veld op, maar het spreekt voor zich dat de situatie nog verre 
van normaal is. Houdt daarom rekening met de volgende zaken. 
 

● Het belangrijkste: lees de algemene richtlijnen onderaan dit document goed door. 
Heeft de speler of een familielid de genoemde klachten? Blijf dan thuis. 
 

● Instrueer de speler goed omtrent de maatregelen die er genomen zijn. 
 

● Helaas, als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het complex. Dit 
geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Als ondersteuning 
noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. 
 

● Kom in sportkleding naar SJC. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 
 

● Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de 
sportlocatie. In principe kun je dan gelijk naar het veld, maar zo niet of ben je te 
vroeg dan wacht je buiten het complex. 
 

● Volg de aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke. 
 

● Neem eventueel je eigen water mee naar de training, spelers drinken niet uit elkaars 
flesje of beker. 
 

● Na de training direct naar huis. Haalt u uw kind op, doe dit dan op tijd. Als u moet 
wachten houd dan ook voldoende afstand. 

 
● +++ We vermijden kopballen 

 
● +++ Zorg ervoor dat je de bal niet met de handen raakt. Dit met uitzondering van een 

keeper (met handschoenen) 
 

● +++ In het kader van de hygiëne: we spugen niet op het veld en snuiten onze neus in 
een zakdoek. 
 

● +++Bij gebruik van een half veld, spelers op eigen helft verzamelen en niet bij de 
ingang van het veld. 
 

● +++Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. 
Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de 
handen wassen 



 
 

  



Training voor jonge kinderen 
De kids mogen weer redelijk hun gang gaan, maar dit geldt niet voor de trainers. Zij moeten 
ten alle tijden de 1,5 meter afstand aanhouden - dat geldt dus ook voor de kinderen die ze 
training geven.  
 
Dat betekent dus dat troosten bij een botsing lastig gaat, dat veters strikken moeilijk wordt en 
dat ze op een ‘nieuwe’ manier training moeten geven - misschien wel een stuk statischer dan 
normaal.  
 
We vragen trainers om zoveel mogelijk met z’n tweeën training te geven om hier toch goed 
mee om te gaan. Het kan dus zijn dat ze misschien een ouder vragen om te ondersteunen. 
Biedt deze hulp gerust proactief aan. Let wel: het is niet de bedoeling dat er 5 ouders op het 
veld staan: twee begeleiders per groep, en dat is inclusief de trainer(s)! Accepteer ten alle 
tijde de keuze van de trainer wanneer iemand anders is gevraagd om te ondersteunen.  
 
Voor de jongste spelers kan dit lastig zijn: geen contact, een arm om de schouder of een 
vader of moeder waar even naartoe gelopen kan worden. Houd hier rekening mee. Strik de 
veters goed, instrueer de kinderen duidelijk en leg ze uit dat het een unieke situatie is. Mocht 
de speler hier nog niet aan toe zijn dan moet overwogen worden om voorlopig nog 
niet te trainen. 
 

Contactgegevens 
De meeste spelers zitten in een app-groep en daarmee zijn de 06-nummers meestal wel 
bekend bij de trainers of begeleiders. Mocht je hierover twijfelen, zorg dan via de trainer of 
leider waar je contact mee hebt dat dit alsnog gebeurd. Dat moet vast lukken, maar lukt dat 
niet, geef dan een briefje met gegevens mee en kaart het eventueel aan bij de 
corona-verantwoordelijke op het complex. 
 
  



Algemene veiligheid- en hygiëneregels 
 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

● 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;  
 

● 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 je 
kind weer laten sporten en naar buiten;  
 

● blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact;  
 

● houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  
 

● hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
 

● ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  
 

● was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
 

● was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
 

● douche thuis en niet op de sportlocatie;  
 

● vermijd het aanraken van je gezicht;  
 

● schud geen handen;  
 

● kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en 
ga direct daarna naar huis.  


