C.V. Wieringermeer
Corona protocol
O13 t/m O19
M.i.v. 11 mei 2020

Disclaimer:
Gezien de huidige maatregelen zich in rap tempo opvolgen, is het belangrijk om dit document
regelmatig te raadplegen. Dit document zal indien dit noodzakelijk is worden aangepast. Houd onze
website (www.cvwieringermeer.nl) en onze social media kanalen in de gaten. Volg altijd de
richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl) en lees ook het sport protocol van het NOC*NSF
(http://www.nocnsf.nl/sportprotocol).
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Voorwoord
Sinds de aankondiging van het kabinet van dinsdag 21 april 2020 is het bestuur, de technische
commissie, de hoofd jeugdopleiding (HJO) en de jeugdcommissie ontzettend hard aan het werk
gegaan om de trainingen op een verantwoorde manier weer op te starten. We zijn blij dat de bal
weer gaat rollen!
Corona is er nog altijd en dat betekent dat we uiterst voorzichtig met elkaar moeten omgaan. We
zullen echt een aantal dingen anders moeten doen dan dat we gewend waren.
Vanuit het sportkoepel NOC*NSF, de KNVB en de gemeente zijn er protocollen en richtlijnen
aangegeven waar wij ons als vereniging aan moeten én willen houden. (Zie website NOC*NSF:
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol)
Alleen met jullie hulp kunnen we dit realiseren. Samen kunnen we er voor zorgen dat onze leden
weer kunnen genieten van voetbal.
Want samen zijn we herkenbaar, samen zijn we sterk en samen komen we verder. Wij zijn een club
die waarde hecht aan wie we zijn en wat we doen.
Gericht op de ontwikkeling en het plezier van al onze leden.
Samen één!
Met sportieve groet, (Jeugd)bestuur, technische commissie, HJO
C.V. Wieringermeer
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Trainingen O13 tot en met O19
Trainingsschema:
We trainen volgens een nieuw trainingsschema, verdeeld over het A en B veld.
Iedereen train 50 minuten.

Onder 19 jaar:
Vanaf de dag dat een speler/speelster de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt, is deelname
aan groepstrainingen, volgens de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de KNVB, niet
meer toegestaan.
Kleedkamers en kantine:
De kleedkamers en de kantine blijven gesloten. Je komt dus in sportkleding naar de training en je
bent thuis nog even naar de WC geweest.
Drinken:
Neem je eigen bidon mee gevuld met water en zorg dat je naam er duidelijk zichtbaar opstaat.
Vervoer:
Kom zoveel mogelijk met de fiets! We willen zo min mogelijk auto’s op en in de buurt van het
sportcomplex. De veiligheid van de kinderen heeft de hoogste prioriteit.
Als je toch met de auto wordt gebracht, word je afgezet op de aangewezen kiss en ride plekken.
Voor trainingen op het A veld is de ingang links via de Belboei.
Voor de trainingen op het B veld is rechts langs de ingang van de trainingsvelden.
Het vertrek gaat via dezelfde route.
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Belangrijk voor de ouders:
Volg ten alle tijden de aangegeven route die onderaan in dit document staat opgemaakt.
Er mogen géén ouders het sportpark op:
Per team mag er maximaal 1 trainer en 1 assistent trainer het sportpark betreden.
Belangrijk voor de ouders:
U zet uw kind buiten de poort af! Maak duidelijke afspraken met uw eigen kind over het punt van
ophalen.
Communicatie over de training:
Als een trainer van een team om welke reden dan ook besluit niet te trainen, hoor je dat via je eigen
trainer.
1.5 meter afstand regel:
Er wordt getraind met de afstandsregel van 1.5 meter, óók tijdens het sporten (voorwaarde
vanuit de overheid)! Dit is echt heel belangrijk! Als spelers en/of trainers zich hier niet aan houden,
betekent dit dat wij de trainingen voor het hele team verder verbieden!
Sportpark alleen open onder trainingstijd:
Het sportpark is buiten trainingen nog altijd officieel gesloten. Kom dus maximaal 10 minuten van te
voren en ga na de training direct weer naar huis!
Alleen als we ons allemaal aan deze afspraken houden kunnen we samen nog weken van voetbal
genieten. We rekenen op jullie!
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Protocol trainen O13 tot en met O19 Ouders en trainers
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Houd 1,5 meter afstand van elkaar, óók tijdens het sporten!



Maximaal 1 trainer en 1 assistent per trainend team



Géén ouders langs de lijn



Kinderen afzetten op de aangewezen kiss en ride plekken, denk
onderling aan de veiligheid!



Kantine en kleedkamers blijven dicht (geen toilet gebruik
mogelijk)



Schep duidelijke verwachtingen richting de spelers én de
ouders.
Trainen zal anders gaan dan normaal!



Betreden van het sportveld voor A-veld links (hoofdingang) en
B-veld rechts (trainingsveldingang)



Vertrek van het sportveld via dezelfde route als aankomst



Er is controle op de 1,5 meter regel. Indien een team zich hier
niet aan houdt, mag dit team per direct niet meer trainen.
(geen uitzonderingen)

Protocol instructies trainers O13 tot en met O19
Volg de richtlijnen:
Op de eerste plaats, volg altijd de richtlijnen van de overheid (www.rivm.nl) en het sport
protocol van de NOC*NSF (www.nocnsf.nl/sportprotocol) en instructies van C.V.
Wieringermeer. Trainen is alleen toegestaan onder deze voorwaarden! Jij als trainer hebt
hierin een voorbeeldfunctie.
1.5 meter regel:
Spelers en trainers houden 1.5 meter afstand van elkaar óók tijdens het trainen! Draag als
trainer zorg dat dit gebeurt en maak duidelijke afspraken met je spelers. Dit is echt een
must!
Kernwaarden:
Naast dat er gehandhaafd zal worden op het protocol, vragen we om ‘sociale controle’.
Spreek elkaar aan op (on)gewenst gedrag. We moeten het mét en vóór elkaar doen. Meer
weten over onze kernwaarden? Klik hier: https://www.cvwieringermeer.nl/wpcontent/uploads/2018/08/Club-Gedragsregels-staand-vs-3.pdf
Contact:
Juist in deze periode is het erg belangrijk om in goed contact te staan met je team (je spelers
en de ouders). Weet wat er speelt en houd toezicht op de aangegeven richtlijnen. Is er
iemand ziek? Laat deze speler dan niet trainen. Twijfel je over wat je moet doen? Neem dan
contact op met de HJO (hoofdjeugdopleiding@cvwieringermeer.nl).
Trainingstijd:
Houd je aan de trainingstijd. Draag zorg dat de spelers na afloop direct weer naar huis gaan.
Het is belangrijk om hier op toe te zien.
Communicatie:
Deel de richtlijnen zoveel mogelijk en blijf dit structureel herhalen. Schep ook duidelijk
verwachtingen naar ouders en spelers. Training op anderhalve meter afstand is natuurlijk
anders dan normaal. Wees hier heel duidelijk over.
Bereid je training goed voor:
Denk van te voren na over de invulling van je training. Denk na over bijvoorbeeld de
aantallen die je hebt, de ruimte die je nodig hebt en de materialen die je hiervoor nodig hebt
(let op: gebruik van hesjes is niet toegestaan). Daarnaast is het extra belangrijk om na te
denken over welke trainingsvormen je gaat gebruiken gezien er anderhalf meter afstand
gehouden
moet worden.
De KNVB heeft een website met 1,5 meter afstand oefeningen gemaakt.
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14--o19/15-meter-trainingen
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Materialen:
Het gebruik van hesjes is niet toegestaan, denk zelf even na over de invulling hiervan. Laat
spelers hun shirt omdraaien of maak teams in zoveel mogelijk dezelfde kleur shirts. Op straat
hebben spelers ook geen hesjes en zijn de teams duidelijker dan ooit! Maak je hier dus als
trainer vooral niet druk om. Spelers lossen dit vaak zelf wel op.
Ruim na afloop je materialen netjes op en houd buiten het ballenhok afstand van elkaar en
wacht op elkaar (maximaal 1 persoon in het ballenhok).
Veel plezier:
Maak vooral veel plezier met de spelers! Ze staan weer te trappelen om het veld op te
mogen en weer te kunnen voetballen. Laten we er samen er nog weken van genieten.
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Protocol instructies trainers O13 tot en met O19
Volg de richtlijnen van het NOC*NCF en het RIVM
Trainen is alleen toegestaan binnen deze voorwaarden:
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Sta in goed contact met jouw team en weet wat er speelt.
Indien een speler of gezinslid hiervan ziek is, blijft deze thuis.



Houd je aan de trainingstijd en draag zorg dat kinderen na
afloop zo snel mogelijk naar huis gaan.



Communiceer de richtlijnen naar zowel ouders als spelers
(doe dit herhaaldelijk).



Bereid je training goed voor en wees creatief in je oefeningen
(1,5 meter afstand is nogmaals een must!)



Houd je aan de maatregelen vanuit het RIVM. Als trainer heb je
een voorbeeldfunctie!



Ruim je materialen netjes op.



Er is controle op de 1,5 meter regel. Indien een team zich hier
niet aan houdt, mag dit team per direct niet meer trainen.

Praktische informatie:
Aanspreekpunt corona maatregelen:
Tijdens de corona periode hebben we een aantal mensen aangesteld als aanspreekpunt over het
corona protocol. Gezien het praktisch moeilijk uitvoerbaar is om iedere avond in de week dezelfde
persoon op het complex te laten zijn, hebben we gekozen voor vaste aanspreekpunten die
bereikbaar zijn via WhatsApp (er wordt alleen gereageerd via Whatsapp of mail!)
Voor gemeente/BOA’s wordt een uitzondering gemaakt.
Aanspreekpunt:
Wendy Bosgraaf tel nr: 06-45152511 email: jeugdcommissie@cvwieringermeer.nl
Meetrainen niet leden:
Conform het protocol van het NOC*NSF (http://www.nocnsf.nl/sportprotocol) en de richtlijnen van
het RIVM (www.rivm.nl) bieden wij niet-leden ook de kans om bij ons te sporten. Omdat we ons
houden aan strakke richtlijnen, moeten niet-leden zich wel (tijdelijk) aanmelden voor de corona
periode. Aanmelden kan via: jeugdcommissie@cvwieringermeer.nl
Na het aanmelden neemt de leeftijdscoördinator contact met u op om te bespreken bij welk team
uw kind het beste kan meetrainen. C.V. Wieringermeer behoudt zich het recht om dit zelf in te delen.
Parkeren trainers:
Trainers parkeren hun auto aan de buitenrand van het parkeerterrein.
Kind ophalen met de auto:
Wacht op uw kind op de parkeerplaats van het sportcomplex. Houd hierbij de 1.5 meter regel in acht.
Hier zal op worden gehandhaafd. Maak duidelijke afspraken met uw kind over de plaats waar uw
kind wordt opgehaald.
Rijroute auto:
Op het complex werken we met een ‘kiss en ride’, waarbij kinderen worden afgezet via een vaste
route. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om de route aan te houden! De veiligheid van de
kinderen staat voorop. Kan uw kind op de fiets komen? Graag!
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Gele lijnen: Route auto.
Roze driehoek: aparte kiss en ride plekken voor toegang veld A of veld B
Blauw is voor plaatsing van fietsen. Links voor veld A en rechts voor veld B
Groene pijl: Toegang en vertrek veld A
Oranje pijl: Toegang en vertrek veld B
Rode rechthoek: parkeren trainers

11

