
Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

volwassen vanaf 19 jaar 

NSV NISPEN 

 

Inleiding  

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer 

samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten 

trainen. NSV heeft een protocol opgesteld met daarin een overzicht van de maatregelen die NSV 

gaat uitvoeren en zijn instructies opgenomen voor alle betrokkenen van de vereniging. Dit betreft 

de jeugd en volwassenen die komen sporten, ouders en verzorgers van de jeugdleden en de 

begeleiders (trainers) van de sporters. We willen iedereen verzoeken om de voorgeschreven 

regels/instructies na te leven en altijd de aanwijzingen van de toezichthouder en/of bestuursleden 

op te volgen. 

Algemene maatregelen 

- Er is een coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de sportpark en voor de 

gemeente. Vanuit NSV is dit Rini Bartelen. De contactpersoon voor vragen vanuit de ouders 

en jeugdleden is Erwin van Boekel, voor vragen vanuit de senioren is dit Rini Bartelen; 

- Tijdens de trainingen is er altijd minimaal eén toezichthouder herkenbaar aanwezig. De 

toezichthouder attendeert alle bezoekers van het sportpark bij binnenkomst op de 

gedragsregels die op het sportpark gelden en zal nagaan of de richtlijnen worden 

nageleefd; 

- EHBO materialen en een AED zijn ten alle tijden beschikbaar en zitten niet achter slot en 

grendel; 

- Voor aanvang van de training worden de trainers door de toezichthouder geïnstrueerd over 

de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier training kunnen geven; 

- De regels/instructies worden met de trainers, sporters en hun ouders gecommuniceerd via 

de website, nieuwsflits en groepsapp. De regels/instructies/hygiëneregels zullen ook bij de 

ingang van de sportaccommodatie zichtbaar aanwezig zijn; 

- Trainers wordt geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten 

aanspreken op ongewenst gedrag; 



- Tijdens de trainingen is, waar nodig, gezorgd voor persoonlijke beschermingsmiddelen/ 

hygiënemiddelen (o.a. water en zeep, mondkapjes) voor trainers/instructeurs; 

- Het sportpark wordt zodanig ingericht dat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het 

betreden of verlaten van de accommodatie. Hierbij wordt de 1,5 meter onderlinge afstand 

in acht genomen. Hiervoor wordt o.a. een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen 

opgesteld. Dit wordt verderop in het protocol nader toegelicht; 

- De kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes blijven vooralsnog gesloten. Alleen 

het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; 

- De communicatie van het protocol wordt via verschillende kanalen aan de betrokken 

personen kenbaar gemaakt. Alle jeugdleden, ouders en begeleiders krijgen een mail 

toegestuurd (nieuwsflits) met een link naar het protocol. Het protocol wordt daarnaast ook 

naar alle leiders/trainers apart gestuurd met de vraag of zij het protocol willen delen in de 

groepapps van de verschillende teams. Ook is het protocol via de website van de 

vereniging te bekijken. 

 

Inrichting sportpark 

Om ervoor te zorgen dat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten 

van de accommodatie hebben we de inrichting van het sportpark en parkeerplaats aangepast. De 

trainers, jeugdleden en seniorenleden mogen het sportpark alleen betreden via de hoofdingang bij 

de parkeerplaats. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging.  

 

Bij het wegbrengen van de kinderen wordt het zogenoemde Kiss & Ride principe toegepast. Dit 

betekent dat ouders via een aangegeven route de parkeerplaats op kunnen, kinderen uit de auto 

laten en vervolgens meteen weer doorrijden naar de uitgang. Het is dus niet toegestaan om met 

de auto te parkeren op de parkeerplaats. Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het 

sportpark en zullen dus, als ze met de fiets komen, niet verder mogen dan de poort. Ook aan die 

ouders wordt verzocht om direct de parkeerplaats weer te verlaten.  

 

Trainers/begeleiders die met de fiets komen kunnen de fietsen parkeren in de fietsrekken op het 

sportpark. Trainers/begeleiders die met de auto komen kunnen parkeren in de daarvoor 

aangegeven parkeerplaatsen. Leden die met de auto komen wordt verzocht om de auto te 

parkeren nabij het openluchttheater. Zij kunnen de auto dus niet parkeren op de parkeerplaats. 

 

Na de training zullen de jeugdleden en senioren leden het sportpark verlaten via het poortje bij de 

school nabij de gymzaal. De ouders kunnen kinderen dan ophalen bij het openluchttheater. Het is 

dus niet mogelijk om de kinderen bij de hoofdingang op te halen. 

 

 

 

 

 



Trainers, begeleiders en vrijwilligers  

Voor de trainers, begeleiders en vrijwilligers zijn onderstaande maatregelen van toepassing. 

- Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 

training gaat geven; 

- Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter 

afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen 

interne wedstrijden worden georganiseerd; 

- Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) en volwassenen (19+) geldt de 1,5 

meter afstand, er kan dus alleen samen gevoetbald worden op 1,5 meter afstand; 

- zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld 

moeten worden; 

- Tracht bij je training vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar, jeugd van 13 

t/m 18 jaar en 19+ te voorkomen; 

- Gebruik bij trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, de regels die voor de categorie 13 

jaar en ouder gelden; 

- Zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 

samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt; 

- 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 en 19+ waarbij tijdens het de training 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 

- Denk voor de groepen 13 tot met 18 jaar en 19+ vooraf na over de training in relatie tot de 

groepsgrootte. Zorg dat anderhalve meter afstand gehouden kan worden tijdens de training; 

- 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; 

- 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. 

- Zorg dat je het materiaal die jij hebt gebruikt, ook weer opruimt en was hierna grondig je 

handen 

- Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 

(keepers)handschoenen; 

- Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en 

snuiten op het veld; 

- Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de 

nieuwe training weer schoon zijn; 

- Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt; 

- 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; 

- Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures 

direct de ouder(s) in kunt lichten; 

- Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter 

in acht; 

- Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein 

mogelijk te houden. 

- Het protocol van de KNVB voor de trainers is ook via deze link te benaderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-trainers


Sporters/volwassenen en jeugdleden 

Voor de sporters (volwassene en jeugdleden) zijn onderstaande maatregelen van toepassing 

- 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 weer komen sporten; 

- 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 je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) blijf 

minimaal zeven dagen thuis na uitslag van de test; 

- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact gehad hebt met iemand 

waarbij het coronavirus is vastgesteld; 

- Bij trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor categorie 13 jaar 

en ouder gelden; 

- meld je tijdig af en aan voor de training, zodat we weten wie we kunnen verwachten; 

- kom alleen naar de sportlocatie 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 de sportlocatie; 

- kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging; 

- kom in sportkleding naar de sportlocatie. 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 sportpark en wacht op 

aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

- volg altijd de aanwijzingen op van de toezichthouder, trainers 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 jeugdleden. Bij 

sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;  

- neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

- Spuug niet en snuit niet je neus op het veld 

- Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt; 

- Probeer de bal zo min mogelijk te koppen 

- verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  

- Het protocol van de KNVB voor de spelers is ook via deze link te benaderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-spelers


Ouders en verzorgers: 

- 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 je vereniging, zodat de 

vereniging rekening kan houden met de toestroom; 

- breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) 

gepland staat; 

- breng je kind(eren) niet naar het sportpark als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

- breng je kind(eren) niet naar het sportpark 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 sportpark 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 sportpark; 

- als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw kind(eren); 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark;  

- volg altijd de aanwijzingen op van de toezichthouder, trainers, begeleiders en bestuursleden; 

- 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. 

- Het protocol van de KNVB voor de ouders is ook via deze link te benaderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-ouders

