
SC Meddo trainen in coronatijd  

Donderdag 30 april 2020 

 

 

Beste trainers, jeugdleden en ouders, 
 

Om een veilige en verantwoorde start te maken aan de jeugdtrainingen, hebben we met 

het jeugdbestuur besloten een protocol ‘trainen in coronatijd’ uit te schrijven. Aan de 

hand hiervan hopen wij iedereen op een veilige en verantwoorde manier te laten trainen. 

Het jeugdbestuur zal de eerste weken elke trainingsavond aanwezig zijn om alles in goede 

banen te leiden. 

 

In het protocol staan de volgende aandachtspunten: 

- algemene punten m.b.t. trainingen 

 

- hoe ziet de trainingsavond eruit 

 - indeling trainingsavond 

 - trainingsdagen 

 - andere trainer/trainster  

 - regels jo8 t/m jo12  

 - regels jo13 t/m jo19  

 - keeperstraining  

 - blessures 

 - na afloop van de training 

             - welke periode blijven we trainen 

- Het complex 

 - het gebruik van de kleedkamers 

 - het gebruik van de kantine 

 - het gebruik van materialen 

 - het gebruik van schoonmaakmiddelen 

- Ouders 

- Trainingsrooster alle teams 

  - rooster week 19 

   - rooster week 20, 21 en 22 

          

Het jeugdbestuur 



 

 

Algemene punten m.b.t. trainingen 

 Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat trainers, ouders en spelers 

vanaf 13 jaar, 1.5 meter afstand houden van een ander. Dit geldt ook op de 

parkeerplaats. Wij willen trainers, spelers en ouders vragen elkaar hier op aan te 

spreken.  

 Spelers van de jo13 tot jo19 houden 1.5 meter afstand van elkaar. Gebeurt dit 

bewust niet of moeten we hierop te vaak waarschuwen, dan ga je direct naar huis. Je 

bent daarna ook niet meer welkom voor de rest van de periode!  

 Bij (verkoudheids)klachten blijf je thuis! Dit geldt voor zowel trainers, spelers als 

ouders. 

 Heeft er iemand in het gezin verkoudheidsklachten en koorts? Ook dan blijf je thuis. 

 Wij hebben er alle begrip voor als ouders ervoor kiezen hun kind (nog) niet deel te 

laten nemen aan de trainingen, we stellen het wel op prijs als je dit even door geeft 

aan de trainer. 

 Op het tweede veld en de oefenhoek mag NIET getraind worden, het tweede veld en 

oefenhoek zijn vervroegd gesloten i.v.m. onderhoud van de velden. 

 Buiten de trainingen om blijft het gehele complex gesloten. Wij maken hierin een 

uitzondering voor basisschoolleerlingen van ’t Kempken. Zij mogen onder schooltijd 

en onder begeleiding van een leerkracht gebruik maken van het kunstgrasveld en de 

pannakooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe ziet de trainingsavond eruit: 

Indeling trainingsavond: 

We trainen in twee groepen met een tussenpauze van 15 minuten, we verzoeken 

daarom iedereen niet te vroeg bij Sc. Meddo te komen (5 min. voor aanvang van de 

training is vroeg genoeg) en ook direct na de training naar huis te gaan. 

- spelers komen zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportclub. 

- de eerste groep traint van 18.30 tot 19.30 uur. 

- de tweede groep traint van 19.45 tot 20.45 uur. 

 

Trainingsdagen: 

- Het kan zijn dat er geschoven wordt met de trainingsdagen. Dit doen we om de 

groepen zoveel mogelijk gespreid te laten trainen. 

 

Andere trainer/trainster: 

- Het kan zijn dat een team training krijgt van een andere trainer/trainster. Niet alle 

trainers kunnen en mogen vanwege hun gezondheid, gezinssituatie of werk training 

geven. We proberen per team twee trainers te hebben. 

 

Regels jo8 t/m jo12: 

- Er kan ‘normaal’ getraind worden, zonder daarbij rekening te houden met de 1.5 

meter afstand.   

- Spelers houden wel 1.5 meter afstand van hun trainers. 

 

Regels jo13 t/m jo19: 

- We trainen op 1.5 meter afstand van elkaar. Zowel spelers als trainers. 

- We spelen geen partij of positiespel. 

 

Keeperstraining: 

- Er is géén keeperstraining in deze periode. 

 

Blessure: 

- Mocht er een blessure zijn dan proberen trainers in eerste instantie op 1.5 meter 

afstand de speler uit zichzelf op te laten staan. Mocht er handelen nodig zijn, dan is 

het belangrijk om na afloop de handen goed te reinigen met de aanwezige 

schoonmaak/reinigingsmiddelen. 

- Er wordt een koelkast geplaatst in één van de kleedkamers, met daarin een aantal 

coolpacks. 

 

 

 

 

 

 



Vooraf en afloop van de training: 

-  Trainers bereiden hun training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter 

afstand ook onderling. 

- Trainers zorgen dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk 

materialen gedeeld moeten worden. 

- Trainers wassen vóór en ná de training hun handen. Er is voldoende handzeep e.d. 

aanwezig in het materialenhok. 

- Het vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 

18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 

- De eerste persoon die bij de sportclub komt, doet de buitendeur open en zorgt 

ervoor dat deze open blijft staan (prullenbak ervoor). Ook zorgt hij/zij ervoor dat de 

deur van het materialenhok open staat. Zo kunnen de andere trainers naar binnen 

zonder de klinken aan te raken. Ook het poortje naar het veld blijft zoveel mogelijk 

open. 

- Trainers zorgen dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat 

ze gelijk kunt beginnen.  

-  De laatste trainer die weggaat neemt de klinken van de gebruikte deuren af met 

een reinigingsdoekje. Dit i.v.m. de veiligheid van de trainers. 

 

Welke periode blijven we trainen 

- Dit doen we in eerste instantie tot 1 juni. In de week vóór 1 juni (ná de 

persconferentie) komt het jeugdbestuur weer bij elkaar om te beslissen hoe het 

eventueel in de periode na 1 juni verder gaat. 

 

 

Het complex: 

Het gebruik van de kleedkamers: 

- De kleedkamers zijn gesloten, alleen de trainers mogen naar binnen om de 

materialen te pakken.   

-Spelers wassen thuis hun handen met water en zeep vóór en ná bezoek aan de 

sportclub. 

- Spelers douchen thuis. 

- Spelers komen in sportkleding naar de sportclub. Voetbalschoenen kunnen op het 

veld worden aangetrokken of voor het betreden van het veld goed schoongemaakt 

worden bij de borstels. 

- Spelers nemen allemaal een eigen gevulde bidon mee, deze kan niet gevuld worden 

in de kleedkamers.  

- Spelers gaan thuis naar de toilet en komen alleen in het gebouw bij hoge 

uitzondering en mét toestemming van de trainer/trainster. 

 

Het gebruik van de kantine: 

De kantine is gesloten. 

 



Het gebruik van materialen: 

- We hebben voor de jo8 t/m jo13 ballenzakken gevuld met ballen en hoedjes. Zorg 

ervoor dat deze materialen alléén voor jouw team gebruikt worden en zorg dat na 

afloop van de training alles weer compleet is. Gebruik alleen de materialen voor jouw 

eigen team. 

- Wil je gebruik maken van andere materialen, zorg er dan voor dat het na afloop 

even schoongemaakt wordt en leg het terug op de juiste plek. 

-We gebruiken géén hesjes, ook niet tijdens de partij of positiespel. 

-Trainers proberen het oppompen van de ballen zoveel mogelijk te spreiden of in 

ieder geval de 1.5 meter afstand tot de andere trainer te behouden. 

-Pylonnen en hoedjes mogen gebruikt worden. 

 

Het gebruik van schoonmaakmiddelen: 

- Er worden voldoende schoonmaak en reinigingsspullen geregeld zoals: handzeep, 

papieren handdoekjes, desinfecterende handgel, plastic handschoenen en 

reinigingsdoekjes. 

- Flesjes met desinfecterende handgel en plastic handschoenen kunnen worden 

meegenomen naar het veld, denk aan een dug-out waar het neergelegd kan worden. 

Zo kan de trainer er snel bij mocht het nodig zijn. Plastic handschoenen kunnen ook 

gebruikt worden bij het pakken en klaarzetten van de materialen. 

- Trainers maken na afloop van de training de deurklinken en kranen schoon. 

 

 

Ouders:  

- Wij vragen ouders het protocol door te nemen met de kinderen, zodat zij weten wat 

er verwacht wordt. 

- Bij brengen en halen van kinderen, blijven ouders op de parkeerplaats of bij de 

fietsenstalling en houden op gepaste wijze afstand van elkaar. Ouders proberen 

rekening te houden met de breng/ophaaltijden en blijven niet hangen.  

- Ouders en andere toeschouwers krijgen géén gelegenheid om te kijken tijdens de 

trainingen, zij zullen hier dan door de trainers en/of (jeugd)bestuur worden verzocht 

het complex te verlaten. 

 

 

 

 

 

 



Trainingsrooster alle teams: 
Rooster week 19     (geen training op 4 en 5 mei) 6 en 7 mei starten we met trainen 

 

 

 

Rooster week 20, 21 en 22.   

 

Let op: Op 21 mei is het Hemelvaartsdag, de trainer overlegt met spelers en/of ouders of er 

op deze dag getraind gaat worden. 

* 5 meiden (onder 19) uit het damesteam. 

Tijd: Veld: Maandag 
4 mei  
Geen training  

Dinsdag 
5 mei 
Geen training 

Woensdag 
6 mei 

Donderdag 
7 mei 

18.30-19.30 
 

Pannakooi:   Jo8   
 

Hoofdveld 
links 

  Jo10  
 
 

Jo11  
 

Hoofdveld  
rechts 

  Jo12 Jo13  

19.30-19.45    XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

19.45-20.45 Hoofdveld 
rechts 

  Jo19 
 

Jo15 
 

Hoofdveld  
links 

   Jo17 
 

Tijd: Veld: Maandag  
11, 18 en 25 mei  

Dinsdag 
12, 19 en 26 mei 

Woensdag 
13, 20 en 27 mei 

Donderdag 
14, 21 en 28 mei 

18.30-19.30 
 

Pannakooi: Jo10  Jo8   

Hoofdveld 
rechts 

Jo11 Jo13 Jo10  
 
 

Jo11  

Hoofdveld  
links 

Jo12 Jo15 Jo12 Jo13  

19.30-19.45    XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

19.45-20.45 Hoofdveld 
rechts 

Jo19 
 

*Dames Jo19 
 

Jo15 
 

Hoofdveld  
links 

Jo17 
 

  Jo17 
 


