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Protocol: doorstart voetbal activiteiten bij SC Spirit 30 
 
✓ Protocol in navolging van de versoepeling van de maatregelen voor kinderen en jongeren om 

in teamverband te mogen sporten. 
✓ Datum: 29 april 2020. 
✓ Betreft: maatregelen i.v.m. het coronavirus.  
✓ Doel: Het sporten voor de Hoogkarspelse jeugd op het complex van SC Spirit ‘30 op een 

veilige en verantwoorde manier mogelijk maken. 

 

 
 
Kinderen van 5 tot en met 12 jaar 
 
Met ingang van woensdag 29 april  2020 mogen kinderen tot en met 12 jaar weer in 
teamverband trainen. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien 
blijven verboden. Er zal getraind worden conform het (aangepaste) trainingsschema van  
SC Spirit ‘30.  
 
Kinderen van 13 tot en met 18 jaar 
 
Hierbij gelden dezelfde regels als bij de trainingen tot en met 12 jaar met uitzondering dat bij 
deze trainingen geen wedstijdvorm zal plaatsvinden. Hierbij zullen oefenvormen als looptraining, 
en individuele techniekvormen van toepassing zijn. Oefeningen waarbij geen sprake is van 
lichamelijk contact en waarbij het heel goed mogelijk is om de afstand van 1,5 meter tussen de 
spelers te waarborgen. Beide aanwezige trainers zullen er op toezien dat de minimale afstand 
tussen de spelers onderling van toepassing blijft. 
 
Toezicht  
Alleen begeleide trainingen zijn toegestaan. 
Aanvang training: Er zijn altijd 2 trainers aanwezig bij de trainingen. 1 trainer zet de trainingen uit 
en het materiaal klaar de andere trainers haalt de spelertjes op bij de poort.  
Einde training:  1 trainer ruimt het materiaal op na de training (maakt dit schoon conform het 
hygiëne protocol) en de 2e trainer brengt de spelertjes naar de poort en draagt deze over aan de 
(indien aanwezig) ouders/verzorgers. Er is op ons terrein een duidelijke routing zodat personen 
elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. De 
onderlinge afstand van 1,5 meter wordt hierbij in acht genomen.  
 
Protocol voor de trainers 

• De trainers proberen ook zoveel mogelijk afstand t.o.v. van de te trainen groep spelers te 
bewaren;  

• De EHBO materialen en de AED (bij de hoofdingang Spirit complex) zijn, zoals gebruikelijk 
bij alle trainingen, beschikbaar;  

• De trainers zullen worden geïnstrueerd dat ze spelers bij overtreding van de regels 
moeten aanspreken op hun ongewenst gedrag;   

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar 
je training gaat geven; 
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• 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 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 
moeten worden; 

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is 
op geen enkel moment toegestaan (dit zal in het aangepaste trainingsschema worden 
verwerkt); 

• 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 Spirit complex 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; 

• Blijf 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. 

 
 
Protocol voor de speler 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 
laten sporten en naar buiten; 
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• Blijf 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; 

• Meld je tijdig aan voor de training of volg de afspraken van je trainers zodat Spirit 
rekening kan houden met de toestroom; 

• Kom alleen naar het Spirit complex wanneer er voor jou een training gepland staat; 

• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 

• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het Spirit complex; 

• Kom in sportkleding naar het Spirit complex. De 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 training naar het Spirit complex en 
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek (bij de fietsenstalling/hoofdingang); 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de Spirit begeleiding, bijvoorbeeld de trainers, coaches 
en bestuursleden; 

• Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt 
worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met 
water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. 
Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

• Verlaat direct na de training het Spirit complex.  
 
 
Protocol voor de ouders/verzorgers/begeleiders 

• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

• Meld je kind(eren) tijdig aan voor de training of volg de afspraken van Spirit, zodat wij 
rekening kunnen houden met de toestroom; 

• Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een training voor jouw 
kind(eren) gepland staat; 

• Breng je kind(eren) niet naar het Spirit complex als je kind klachten heeft van 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

• Breng je kind(eren) niet naar het Spirit complex als iemand in jouw huis koorts heeft 
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 
mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• Breng je kind(eren) niet naar het Spirit complex als iemand in jouw huishouden positief 
getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 
14 dagen na het laatste contact; 

• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 

• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het Spirit complex; 

• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het Spirit complex. Dit geldt 
zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
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• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders 
en bestuursleden; 

• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan 
om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon 
geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 

• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 
Algemeen hygiëne maatregelen voor iedereen op ons complex 

• De hygiëne maatregelen van het RIVM dienen te worden gevolgd. 

• Voor iedereen geldt: 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. Blijf 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; 

• Het protocol/advies van de KNVB inzake het soort trainingen (13-18 jaar) zal worden 
gevolgd. 

• Voor beide leeftijdscategorieën geldt dat ook niet leden zich kunnen aansluiten bij de 
trainingen. Hierbij gelden dezelfde regels. Zij dienen zich vooraf te melden bij de 
betreffende trainers die de TC-jeugd daarover informeert.  

• Het huidige trainingsschema geldt als uitgangspunt. De trainers gaan onderling in overleg 
om er voor te zorgen dat piek momenten worden vermeden.  

 
Halen en brengen  
Ouders zijn niet toegestaan op het complex en langs de lijn. Omkleden en douchen gebeurt thuis 
en de kantine en kleedkamers blijven gesloten. Tussen iedere training zit 10 minuten wisseltijd. 
Bij Spirit is een duidelijk aanrijdroute van auto’s (ruim parkeren bij het NS station) en fietsen bij 
de fietsenstalling. Hierdoor kunnen de trainers en voetballers het Spirit complex op een veilige 
manier betreden en de ouders onderling op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. De ouders 
brengen de kinderen bij de poort van de hoofdingang waarna de trainer de spelertjes ophaalt. 
Daarna gaat de poort dicht. Hier brengt de trainer de spelertjes na de trainging naar toe. Bij grote 
groepen worden 2 poorten gebruikt (zwembad kant en hoofingang). De ouders dienen de 1,5 
meter afstand bij het wachten in acht te nemen. Bij beide poorten zal een bord worden 



SC Spirit 30 
opgericht 30 november 1930 

 

 
Sportlaan 8, 1616 CN, Hoogkarspel | Postbus 36, 1616 ZG | KvK 40624552 | Rabobank WF NL98RABO03293.50.927 

opgehangen (ophalen/wegbrengen) dat het voor ouders en supporters niet is toegestaan zich op 
het Spirit complex te begeven.  
 
Communicatie  

• Alle trainers en spelers zullen via de mail worden geïnformeerd  over dit protocol en de 
wijze waar op ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;  

• Alle regels van dit protocol zullen daarnaast ook worden gecommuniceerd via onze social 
media kanalen en de website. Daarnaast worden de regels zichtbaar bij de ingang van 
het complex opgehangen; 
 

Hulp van vrijwilligers 
Voor de start van de trainingen zijn alle trainers op de hoogte van het protocol. Toch hebben we 
dringend vrijwilligers nodig die kunnen helpen bij de begeleiding en het toezicht op de naleving. 
Ouders die bereid zijn als vrijwilliger een rol te spelen in de begeleiding zijn van harte welkom 
zich te melden via sc.spirit30.hoogkarspel@gmail.com Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op. 
 
Vragen? 
Mocht je vragen hebben, stel die in eerste instantie aan je trainer, teamleider of coördinator. 
 
 
De Technische Commissie Jeugd  
Het Bestuur  
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