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 Er mag niet geschoven worden met de trainingstijden, Het trainingsschema is leidend; 

 Bereid je training goed voor. Voor speler ouder dan 12: houdt 1,5 meter afstand ook onderling en zijn alleen de trainingen, in 

het kader van het coronavirus, vanuit de KNVB toegestaan.   

 Op de KNVB site ( https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal ) kun je uitgewerkte trainingen vinden die 

je kunt gebruiken; 

 Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 jaar of ouder is op geen enkel moment 

toegestaan; 

 De trainer zorgt voor de aanwezigheid van de  ballen, hesjes en trainingsmaterialen; 

 Er is max. 1 trainer in de materialenruimte; 

 Zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 

 Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de spelers ouder dan 12 jaar waarbij tijdens het sporten 

op 1,5 meter afstand moet worden gehouden;  

 Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent 

positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

 Wijs de spelers op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;  

 Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;  

 Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);   

 Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct 

vertrekken;  

 Laat spelers 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 training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;  

 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 Was of desinfecteer je handen na iedere training;  

 Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en neem de hesjes van je team mee naar huis en was ze uit 

voordat je ze de volgende keer weer gebruikt; 

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

 Zorg dat je de telefoonnummers van de ouders bij de hand hebt, zodat je bij evt blessures direct de ouders kun inlichten; 

 Zorg dat je de oefeningen die jij hebt uitgezet 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 (keeper)handschoenen; 

 Zorg dat iedereen een eigen goed gevulde bidon /  waterfles meeneemt; 

 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; 

 Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op 

buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 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; 
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