
 
Oppakken jeugdtrainingen in mei 2020 

In aansluiting bij de richtlijnen en adviezen van RIVM, KNVB en de gemeente gaat v.v. Boskant per 

mei 2020 de trainingen voor haar jeugdteams weer oppakken. Dit zal op aangepaste wijze en in 

fases gebeuren. Ten opzichte van de normale situatie gelden er speciale richtlijnen op het vlak van: 

 De trainingstijden en -locatie 

 De aanwezigheid van ouders en toeschouwers voor, tijdens en na de trainingen. 

 Het gebruik van de kleedlokalen en het materiaalhok. 

 De opstelling van de trainers t.o.v. de groep en van elkaar. 

 De trainingsvormen voor onze juniorenteams (ouder dan 12 jaar). 

 Afmelden voor trainingen. 

 Het meetrainen van niet-leden van de vereniging. 

Hieronder worden deze aanpassingen en richtlijnen in meer detail toegelicht: 

 De trainingstijden en –locatie 

We willen zoveel mogelijk de teams op de gebruikelijke dagen en tijden laten trainen. Het 

trainingsveld aan de Populierenlaan is niet meer beschikbaar. Het advies van de gemeente is om de 

hervatting van de trainingen gefaseerd door te voeren. Voor de trainingen gaat v.v. Boskant de 

volgende invulling geven aan deze fasering: 

 In de week van 4 mei starten de mini’s en pupillenteams met trainen op de normale tijden. 

Voorwaarde is uiteraard dat er (voldoende) trainers beschikbaar zijn. Van de juniorenteams 

start alleen de JO19. Zij doen dit met 1 training per week i.p.v. de gebruikelijke 2 trainingen. 

Het bestuur en de TC Jeugd bezoeken en evalueren de “1,5 meter training” van de JO19. 
 

 In de week van 11 mei kunnen ook andere juniorenteams (MO15 en JO17) starten met 1 

training per week mits de evaluatie van het bestuur en de TC jeugd positief is (zie fase 1) en 

er voldoende trainers beschikbaar zijn. Ook deze trainingen worden geëvalueerd. 
 

 Vanaf de week van 18 mei kunnen ook de juniorenteams twee keer in de week gaan trainen 

mits het bestuur en de TC jeugd positief oordelen met betrekking tot (1) het opvolgen van de 

1,5 meter maatregelen (door spelers, trainers en ouders) en daarmee de veiligheid, (2) de 

animo van de junioren en hun trainers voor de aangepaste trainingen en (3) de haalbaarheid 

om altijd een zogenaamde Corona verantwoordelijke aanwezig te hebben. 

Het schema vanaf maandag 4 mei ziet er dan als volgt uit: 

Na de eerste week evalueren we de proeftraining 

van de JO19. Bij een positief advies (bestuur en 

TC jeugd) worden een week later ook de 

trainingen van de MO15 en JO17 weer opgepakt, 

te beginnen met 1 training per week. Hierna volgt 

opnieuw een evaluatie en bekijken we i.o.m. de 

trainers of we voor het restant van het seizoen 

naar twee trainingen in de week kunnen gaan. De juniorentrainers worden verzocht onderling af te 

stemmen wie de trainingen geeft in de situatie van 1 training per week. Voor JO17 en JO19 is het 

mogelijk te switchen van dinsdag naar donderdag (of omgekeerd) als dit spelers en trainer(s) beter 

uitkomt. Mochten de teams gelijktijdig gaan trainen, dan traint 1 van de 2 teams op de strook. 

 



 
 

De aanwezigheid van ouders en toeschouwers voor, tijdens en na de trainingen 

Indien mogelijk (en verantwoord) komen kinderen zoveel mogelijk zelf naar het sportpark. Wanneer 

kinderen toch gebracht moeten worden, dan zetten de ouders de kinderen voor de training af op de 

parkeerplaats en pikken ze daar na de training ook weer op, waarbij de 1,5 meter regel geldt. 

Er zijn tijdens de trainingen helaas geen toeschouwers toegestaan rond de velden (ook niet op 1,5m 

van elkaar). Bestuursleden en leden van de TC jeugd zullen wel af en toe op het sportpark zijn om het 

geheel te coördineren. Ook bij de trainingen van de mini’s en JO7 op zaterdagochtend mogen wij 

helaas geen ouders toelaten. Het eventuele troosten en veters strikken dient te gebeuren door de 

ouder(s) die de training verzorgen en/of de aanwezige Corona verantwoordelijke. 

Het gebruik van de kleedlokalen en het materiaalhok 

Omdat hier normaal veel mensen samenkomen in een kleine ruimte, gelden de volgende regels: 

 Jeugdspelers en –speelsters maken geen gebruik van de kleedlokalen. Douchen en omkleden 

gebeurt thuis. Kinderen gaan voor de training thuis naar het toilet. 
 

 Er is slechts 1 trainer tegelijk in het gebouw aanwezig. De andere trainers wachten buiten totdat 

de voorganger klaar is en gaan daarna 1 voor 1 naar binnen. 
 

 Om bovenstaande te bespoedigen worden de materialen per team (ballen, hesjes, hoedjes) klaar 

gelegd in de verschillende kleedlokalen. Na de training worden de materialen weer op dezelfde 

plek teruggelegd. Op de deuren van de kleedlokalen staat aangegeven welk team daar de 

materialen kan vinden. 
 

 Alle ballen zullen opgepompt zijn. Mocht het desondanks nodig zijn dat er een bal opgepompt 

moet worden in het materiaalhok, dan gelden hiervoor dezelfde regels (1 persoon tegelijk binnen). 
 

 Alle trainers wassen voor en na de training hun handen aan het aanrecht in de materiaalruimte. 

De daarvoor benodigde zeep is daar aanwezig. De routing voor de training is dus: wachten tot 

voorganger uit gebouw is  handen wassen  materialen pakken in juiste kleedlokaal  naar 

trainingsveld. Na de training geldt de omgekeerde volgorde, waarbij ook telkens maximaal 1 

persoon tegelijk in het gebouw is toegestaan. 

De opstelling van de trainers t.o.v. de groep en van elkaar 

Wanneer een team meerdere trainers tegelijk heeft, dan zorgen deze trainers ervoor dat ze altijd 

meer dan anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. Voor de juniorenteams geldt dat de trainers er 

ook voor zorgen dat er altijd minimaal 1,5 meter tussen hen en de spelers zit. Ook de pupillentrainers 

proberen altijd 1,5 meter afstand tot de groep te bewaren. De allerkleinsten hebben soms speciale 

aandacht nodig (troosten, veters strikken). Bij de mini’s en JO7 op de zaterdagen mogen de ouders 

daarom op aangepaste wijze de trainingen volgen (zie boven). 

De trainingsvormen voor onze juniorenteams (ouder dan 12 jaar) 

Voor onze MO15, JO17 en JO19 geldt dat er geen reguliere trainingen kunnen worden gegeven. Alle 

oefenvormen moeten voldoen aan het criterium van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. De 

meeste partijvormen zijn hierdoor al niet mogelijk. Het is daarom best een uitdaging om een leuke en 

goede training neer te zetten. Om de trainers hierin te ondersteunen zijn diverse geschikte 

oefenvormen verzameld op de website van de KNVB (Rinus). Om de trainingen leuk en afwisselend te 

houden, is het mogelijk de trainingstijd iets in te korten (b.v. tot een uur). 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen


 
Afmelden voor trainingen 

Aanvullend op de normale afspraken hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als in de samenleving:  

 Thuis blijven bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (ook milde klachten) 

 Thuis blijven als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) of benauwdheidsklachten heeft 

Deze richtlijnen gelden voor de spelers en speelsters, maar ook voor alle trainers! 

Het meetrainen van niet-leden van de vereniging 

Onderdeel van het positieve advies van de regering en de gemeente om de jeugdtrainingen te 

hervatten, is dat deze ook open moeten staan voor niet-leden van de vereniging. Omdat wij voor het 

nieuwe seizoen extra jeugdspelers en –speelsters goed kunnen gebruiken, werken wij graag mee aan 

dit initiatief. Wij hebben ons daarom ook aangemeld voor de Sjors Sportief actie via de gemeente 

(Sjors beats Corona). Kinderen kunnen zich daar aanmelden voor proeftrainingen, zodat we ook altijd 

zicht hebben op niet-leden die mee komen trainen. We zullen de betreffende trainer(s) dan inlichten. 

Aanvullend zullen we ook zelf initiatieven nemen om de trainingen in mei en juni te combineren met 

ledenwerving voor het nieuwe seizoen. 

 

Corona verantwoordelijken 

Tijdens de trainingen zal altijd een zogenaamde “Corona verantwoordelijke” aanwezig zijn. Dit is ook 

een voorwaarde vanuit de gemeente. Dit zal iemand van het bestuur, de TC jeugd of de 

jeugdcommissie zijn en deze persoon is te herkennen aan het hesje dat normaal gesproken door de 

zaterdagdienst wordt gedragen. Trainers, spelers en ouders kunnen altijd bij deze persoon terecht 

voor vragen of opmerkingen m.b.t. de trainingen en de Corona richtlijnen. 

 

We wensen onze trainers, spelers en speelsters heel veel succes en plezier! Bij vragen, opmerkingen 

of suggesties kan uiteraard altijd contact opgenomen worden met de TC Jeugd of het bestuur van v.v. 

Boskant of via info@vvboskant.nl 

 

 

TC Jeugd en bestuur v.v. Boskant 

 

Bijlage: handleiding voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 

  

mailto:info@vvboskant.nl


 
 
Bijlage: Handleiding trainers, begeleiders en vrijwilligers  
 
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden:  

 

 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie;  
 

 bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;  
 

 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13-18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld worden;  
 

 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen 

enkel moment toegestaan;  
 

 zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;  
 

 maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;  
 

 ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben 

of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);  
 

 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;  
 

 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt;  
 

 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);  
 

 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;  
 

 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  
 

 laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken;  
 

 laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan;  
 

 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is;  
 

 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;  
 

 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. 


