
Protocol	  trainen	  volgens	  coronarichtlijnen	  RIVM	  (versie	  31-‐05-‐2020)	  

-‐ De	  trainingen	  starten	  op	  woensdag	  29	  april.	  Je	  traint	  in	  hetzelfde	  team	  waarin	  je	  in	  de	  zaal	  speelde,	  behalve	  de	  F-‐jes	  en	  welpen.	  
-‐ Zodra	  de	  teamindelingen	  voor	  seizoen	  2020-‐2021	  bekend	  zijn,	  kan	  besloten	  worden	  in	  de	  nieuwe	  teams	  te	  gaan	  trainen.	  Hierover	  

ontvangen	  de	  ouders	  en	  kinderen	  eerst	  bericht	  van	  de	  technische	  commissie.	  	  	  
-‐ Trainingen	  zijn	  nu	  gepland	  tot	  eind	  juni.	  Over	  Bevrijdingsdag,	  Hemelvaart	  en	  Pinksteren	  worden	  in	  de	  teamapp/ouderapp	  per	  team	  afspraken	  gemaakt.	  
-‐ Ook	  kinderen	  die	  niet	  lid	  zijn	  van	  VIOS	  zijn	  welkom	  om	  mee	  te	  trainen,	  maar	  zij	  moeten	  wel	  vooraf	  een	  mail	  sturen	  naar	  leden@vios-‐ottersum.nl.	  	  
-‐ Bij	  klachten	  zoals	  koorts,	  hoesten	  of	  verkoudheid	  geldt	  voor	  alle	  kinderen,	  ouders	  en	  trainers:	  THUIS	  BLIJVEN.	  	  
-‐ Trainers,	  bestuursleden	  of	  technische	  commissie	  mogen	  kinderen/volwassenen	  die	  klachten	  hebben	  of	  zich	  niet	  aan	  de	  richtlijnen	  houden	  wegsturen.	  
-‐ Traktaties	  zijn	  niet	  toegestaan,	  feliciteren	  doen	  we	  op	  afstand.	  

	  

Richtlijnen	   Welpen	  en	  F	   E,	  D	  en	  C	  teams	   B	  en	  A	  teams	  
Voor	  
Kinderen	  

-‐ Kleedkamers	  en	  kantine	  zijn	  dicht.	  	  
-‐ Kom	  omgekleed	  naar	  het	  veld.	  
-‐ Na	  de	  training	  NIETS	  opruimen	  	  

(palen	  &	  ballen	  laten	  staan/liggen)	  
-‐ Indien	  drinkfles	  mee,	  verplicht	  je	  naam	  

op	  drinkfles.	  
-‐ Maximaal	  5	  minuten	  voor	  start	  training	  

aanwezig.	  
-‐ 1	  minuut	  na	  training	  vertrokken.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  trainer(s).	  

-‐ Kleedkamers	  en	  kantine	  zijn	  dicht.	  	  
-‐ Kom	  omgekleed	  naar	  het	  veld.	  
-‐ Kinderen	  komen	  zelf	  op	  fiets	  
-‐ Alle	  ballen	  opruimen	  (geen	  palen).	  
-‐ Indien	  drinkfles	  mee,	  verplicht	  je	  naam	  

op	  drinkfles.	  
-‐ Maximaal	  5	  minuten	  voor	  start	  training	  

aanwezig.	  
-‐ 5	  minuten	  na	  training	  vertrokken.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  trainer(s).	  

-‐ Kleedkamers	  en	  kantine	  zijn	  dicht.	  	  
-‐ Kom	  omgekleed	  naar	  het	  veld.	  
-‐ In	  maximaal	  2	  tallen	  naar	  sportpark	  heen	  en	  terug	  

fietsen.	  
-‐ Indien	  drinkfles	  mee,	  verplicht	  je	  naam	  op	  drinkfles.	  
-‐ A	  ruimt	  alle	  palen	  en	  alle	  materialen	  op.	  	  
-‐ Maximaal	  5	  minuten	  voor	  start	  training	  aanwezig.	  
-‐ Direct	  vertrekken	  nadat	  materialen	  zijn	  opgeruimd.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  trainer(s).	  

Voor	  
Ouders	  

-‐ Een	  kind	  wordt	  gebracht	  door	  1	  ouder	  
tot	  aan	  poort	  bij	  het	  grasveld.	  Houd	  je	  
hierbij	  aan	  de	  1.5m	  afstand.	  

-‐ Kijken	  bij	  de	  training	  NIET	  toegestaan.	  
-‐ Een	  kind	  wordt	  opgehaald	  door	  1	  

ouder.	  Wacht	  op	  grasveld	  bij	  poort.	  
Houd	  je	  hierbij	  aan	  de	  1.5m	  afstand.	  

-‐ 1	  ouder	  per	  training	  aanwezig	  voor	  
supervisie	  bij	  trainers	  onder	  18	  jaar.	  

-‐ Brengen	  en	  ophalen	  NIET	  toegestaan.	  
Ook	  niet	  op	  parkeerplaats	  sportpark	  	  

-‐ Uitzondering	  voor	  de	  kinderen	  die	  buiten	  
Ottersum	  wonen.	  Ouders	  van	  deze	  
kinderen	  mogen	  auto	  NIET	  verlaten	  bij	  
brengen/ophalen.	  

-‐ Kijken	  bij	  de	  training	  NIET	  toegestaan.	  
	  

-‐ Brengen	  en	  ophalen	  NIET	  toegestaan.	  Ook	  niet	  op	  
parkeerplaats	  sportpark.	  

-‐ Kijken	  bij	  de	  training	  NIET	  toegestaan.	  
	  

Voor	  	  
Trainers	  

-‐ Gewone	  trainingen.	  
-‐ Partijvorm	  op	  training	  toegestaan.	  
-‐ Half	  veld	  per	  team.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  spelers.	  

-‐ Gewone	  trainingen.	  
-‐ Partijvorm	  op	  training	  toegestaan.	  
-‐ Half	  veld	  per	  team.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  spelers.	  

-‐ Gewone	  trainingen.	  
-‐ Partijvorm	  op	  training	  toegestaan.	  
-‐ Heel	  veld	  per	  team.	  
-‐ Houd	  1,5	  m	  afstand	  van	  de	  spelers.	  



	  
	  
	  
VERSOEPELING	  MAATREGELEN	  CORONA	  VOOR	  JEUGD	  
	  	  
Voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  coronamaatregelen	  neemt	  de	  gemeente	  Gennep	  de	  richtlijnen	  voor	  sport	  over	  van	  de	  
Rijksoverheid,	  zoals	  die	  bekendgemaakt	  zijn	  op	  21	  april	  2020.	  
	  	  
	  	  
Richtlijnen	  Sport	  vanaf	  29	  april	  2020,	  volgens	  de	  Rijksoverheid[1]	  

1. Kinderen	  en	  jongeren	  krijgen	  vanaf	  29	  april	  meer	  ruimte	  voor	  georganiseerde	  buitensport	  en	  -‐spel	  (geen	  officiële	  wedstrijden).	  
Onder	  georganiseerde	  sport	  wordt	  verstaan	  sport	  aangeboden	  door	  een	  erkende	  sportvereniging,	  sportstichting	  of	  commerciële	  sportaanbieder;	  

2. Kinderen	  tot	  en	  met	  12	  jaar	  kunnen	  onder	  begeleiding	  samen	  buiten	  sporten.	  
Onder	  begeleiding	  wordt	  verstaan	  het	  sporttechnisch	  kader	  zoals	  trainers,	  leiders,	  beweegcoaches;	  

3. Jongeren	  van	  13	  tot	  en	  met	  18	  jaar	  mogen	  vanaf	  1	  juni	  12:00	  uur	  onder	  begeleiding	  samen	  buiten	  sporten.	  
4. Gemeenten	  maken	  hierover	  afspraken	  met	  sportverenigingen	  en	  buurtsportcoaches;	  er	  kunnen	  daardoor	  verschillen	  tussen	  gemeenten	  ontstaan.	  
5. Topsporters	  kunnen	  op	  aangewezen	  trainingslocaties	  de	  training	  hervatten	  als	  zij	  1,5	  meter	  afstand	  in	  acht	  nemen.	  Wedstrijden	  zijn	  niet	  toegestaan.	  

	  
De	  gemeente	  Gennep	  stelt	  daarbij	  de	  volgende	  voorwaarden	  
-      Alle	  activiteiten	  worden	  onder	  begeleiding	  uitgevoerd;	  
-      Douchen	  en	  omkleden	  op	  de	  sportlocatie	  is	  niet	  toegestaan,	  dit	  gebeurt	  thuis;	  
-      Ouders/begeleiders	  brengen	  kinderen	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  sportlocatie,	  niet	  op	  het	  veld/locatie	  zelf;	  
-      Bij	  de	  sportactiviteiten	  mag	  geen	  publiek	  aanwezig	  zijn;	  
-      Bij	  klachten	  zoals	  koorts,	  hoesten	  of	  verkoudheid	  geldt	  ook	  voor	  kinderen	  nog	  steeds:	  niet	  komen	  maar	  thuis	  blijven;	  
-      De	  gemeentelijke	  regels	  op	  het	  gebied	  van	  handhaving	  en	  toezicht	  zijn	  bindend.	  De	  gemeente	  Gennep	  komt	  voor	  29	  april	  met	  een	  nadere	  uitwerking	  

hiervan.	  
	  	  
Overig	  
De	  gemeente	  Gennep	  wil	  sportaanbieders	  met	  nadruk	  vragen	  hun	  aanbod	  ook	  open	  te	  stellen	  voor	  kinderen	  die	  geen	  lid	  zijn.	  Juist	  nu	  hebben	  we	  elkaar	  
nodig	  en	  moeten	  we	  proberen	  zoveel	  mogelijk	  kinderen	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  weer	  samen	  te	  sporten.	  
Gemeenten	  hebben	  van	  de	  rijksoverheid	  de	  regie	  gekregen	  om	  afspraken	  te	  maken	  met	  de	  lokale	  sportaanbieders.	  Er	  kunnen	  daardoor	  verschillen	  tussen	  
gemeenten	  ontstaan.	  


