
Richtlijnen voor trainers vv SJC 
Corona-richtlijnen - versie 28 april 2020 

WIjzigingen/aanvullingen (aangegeven met +++) 
 
Update 28 april: Handhaving en de veiligheid van de trainer 
 
  



Beste trainers, 
 
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. Uiteraard moet je ook 
voldoen aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels, die vind je achteraan. 
 
Het is natuurlijk heel fijn dat we weer het veld op mogen, en gezien de reacties op het 
formulier wil bijna elke lichting ook weer aan de gang en ook twee keer in de week. Het is 
natuurlijk wel vakantietijd (voor wat het waard is) en trainers zullen in de huidige situatie zelf 
misschien ook eens onverwachte dingen hebben. Daarom de vraag: willen jullie zelf het 
contact met je eigen team onderhouden als een training een keer niet doorgaat, of 
wanneer je niet deze week maar later weer begint? 
 
We zullen alle ouders en spelers zelf ook een mail sturen waarbij we aangeven dat we weer 
‘open gaan’. De eerste week zal het wennen zijn maar hopelijk loopt het allemaal rustig en 
zonder problemen. 
 
Tenslotte: we gaan ‘gewoon’ aan de slag met een enigszins aangepast trainingsschema 
(vooral beperkt in duur van de training). Wel wachten we nog op eventuele aanvullende 
richtlijnen vanuit de KNVB en de gemeente. Dit document is dus met de kennis van nu, maar 
hou 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, mail deze dan naar jeugdafdeling@vvsjc.nl. 
 
Groeten en veel plezier, 
 
Tomas van Rijn 
 
 

Inhoud 
- Afkadering 
- Handhaving en veiligheid van de trainer 
- Aanpassingen aan het complex 
- Informatie voor trainers onderbouw (t/m JO13) 
- Trainers bovenbouw (JO14 t/m JO19) 
- Algemene veiligheids- en hygiëneregels 
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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 trainersapps 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 
○ Jeugdspelers 13 t/m 18 jaar → JO14 t/m JO19 

 
● 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. 

 

  



Handhaving en de veiligheid van de trainer 
 

● 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. 
 

● Houd zelf altijd 1,5 meter afstand van iedereen, ook van spelers onder de 13 jaar. Zij 
mogen onderling contact hebben, maar dat geldt niet voor de trainers. 
 

● De trainingstijden zijn wat verkort en minimaal aangepast. Op die manier is er altijd 
een kwartier tussen twee trainingen. 
 

● Houd je strak aan de trainingstijden. Zorg dat de training klaar staat als de 
kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 
 

● Er is een looproute gemaakt voor spelers. Dit moet voorkomen dat er onnodig langs 
elkaar gelopen wordt. Elk veld heeft een aparte in- en uitgang. 
 

● Met materiaal (ballen, doelen) mag je tegen de route in, maar let op je afstand. 
 

● Stuur de spelers na de training direct naar huis. 
 

● Was goed je handen voor, maar zeker ook na de training. In het ballenhok staat 
handgel zodat je na het opruimen (want dat gaat gewoon door hé…) je handen kunt 
wassen 
 

● Houd rekening met andere trainers bij het ballenhok. Het is daar smal. 
 

● Maak je spelers de eerste trainingen goed duidelijk wat wel en niet mag. Vanuit 
SJC wordt hierover ook nog extra naar de spelers gecommuniceerd. 

 
● +++ Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo 

klein mogelijk te houden 
 

● +++ Doe geen kopoefeningen 
 

● +++ Zorg ervoor dat spelers de bal niet met de handen raken. Dit met uitzondering 
van een keeper (met handschoenen) 
 

● +++ In het kader van de hygiëne: treed op tegen spugen en het snuiten van de neus. 
 

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



● +++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  



Aanpassingen complex 
● Aan de kant van het dierenasiel is een tijdelijke ingang. De reguliere ingang is 

tijdelijk de uitgang. 
 

● De fietsenstalling is gewoon open. Parkeer je 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. Gebruik deze zelf, maar zorg er ook voor dat 
de spelers deze gebruiken. Ze staan aangegeven op de kaart. 
 

● Het ballenhok is natuurlijk bereikbaar en je hoeft de routes niet te volgen als je 
materiaal verplaatst. Houdt dan wel goed rekening met de 1,5 meter afstand. Ruim 
het materiaal zelf ook weer netjes op. 
 

● In het ballenhok staat desinfectiemiddel voor de handen. 
 

● De kleedkamer, kantine en toiletten zijn 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.  

 

  



Trainers onderbouw (t/m JO13) 
 
We bespeuren groot enthousiasme bij de onderbouw om weer te beginnen. Dat is 
fantastisch. Geniet daarvan en maak er een leuk einde van het seizoen van. Hieronder wel 
wat punten van aandacht: 
 

● Let op: de kinderen hebben geen afstandsbeperking, maar de beperkingen gelden 
nog wel voor de trainers. Houd altijd 1,5 meter afstand, dus ook van de kids. 
 

● Over het algemeen geldt: geen ouders op het complex, tenzij dit noodzakelijk is. 
 

● Maak het jezelf makkelijk en probeer met twee mensen training te geven. Dat maakt 
het handhaven van de afstand misschien ook makkelijker. Desnoods vraag je een 
ouder om te assisteren. Doe dit laatste dan van tevoren via bijvoorbeeld de app. 
 

● Zeker bij de jonge lichtingen geldt de vraag: hoe om te gaan met ongelukjes en 
huilende kinderen. Hier geldt ook: geen contact. We zullen dit ook naar ouders 
communiceren. Zeker bij ukkies en toppers, waar spelers nog onwennig zijn, kan dit 
betekenen dat trainen voor sommige kinderen nog even uitgesteld moet worden. 
 

 
 

  



Trainers bovenbouw (JO14 t/m JO19) 

Waar doe je het voor? 
Sommige trainers van de bovenbouw hebben twijfels bij wat er te trainen valt. Wat kun je 
met 1,5 meter afstand en waar doe je het nog voor? 
 
Die twijfels zijn begrijpelijk. Het is ook echt jullie keuze om weer aan de slag te gaan, maar 
bedenk je: voetbal is meer dan alleen de competitie. 
 

1. Het is een beperking van de maatregelen: we mogen eindelijk weer wat. Als SJC 
kunnen we dat gevoel versterken. 

2. Het is een sociale bezigheid. Jongens en meiden krijgen weer de kans om, hetzij met 
beperkingen, met elkaar te trainen. 

3. Het is sport en beweging. Dat hebben ze vast gemist. 
4. Het is een seizoensafsluiting. Ze hebben een jaar gevoetbald zonder het goed af te 

sluiten. Met een paar trainingen kun je er toch nog wat van maken. 
 

En hoe vul je dat in? 
Wat betreft de trainingsstof: dat is ook heel moeilijk. Gezien de bovenstaande punten 
denken wij dat het goed om toch nog op het veld te staan. 
 
Moet dat twee keer 1,5 uur? Niet per se. Voel aan wat gewenst is en in hoeverre de 1,5 
meter afstand bevalt. Begin desnoods met één keer in de week en als dat goed gaat kun je 
altijd opschalen. 
 
De KNVB gaat trainingsmateriaal beschikbaar stellen. Houd daarom ook hun website in de 
gaten: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus. Een andere oplossing is dat je bij je 
hoofdtrainers vraagt wat je kunt doen (Mike Mesker JO19, Mark van Kesteren JO17, Melvin 
van Stijn JO15/14). 
 

Overig 
● Maak het jezelf makkelijk en probeer met twee mensen training te geven. Dat maakt 

het handhaven van de afstand misschien ook makkelijker. Desnoods vraag je een 
ouder om te assisteren. 
 

● Weest streng wanneer jongens en meiden zich niet aan de regels houden.  
 

● De corona-verantwoordelijke kan helpen bij de handhaving en zal dit sowieso in de 
gaten houden. 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus


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.  

 
 


