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Inleiding 

In dit document zijn de werkafspraken beschreven die we hanteren om – met inachtneming van de 

maatregelen om verspreiding van het Corona-virus waar mogelijk te voorkomen – de jeugd van v.v. 

Asser Boys in de maanden mei en juni 2020 weer te laten trainen. 

Het plan is opgesteld door de Jeugdcommissie van Asser Boys onder verantwoordelijkheid van Gert 

Kiel, voorzitter van de JC en “Corona-coördinator”. Het plan is goedgekeurd door het Dagelijks 

Bestuur op 28 april 2020 en op 29 april 2020 ter goedkeuring aangeboden aan de gemeente Assen. 

Voor de goede orde: de Jeugdcommissie heeft gegeven de te treffen voorzorgsmaatregelen moeten 

besluiten om zowel het Ouder-Kind Toernooi als het Voetkamp (juni 2020) te annuleren.  

In de week van 4 tot en met 8 mei zal de Jeugdcommissie zorg dragen voor het toezicht op het 

brengen en halen van jeugdleden naar het sportpark, op de loop- en fietsroutes op het sportpark en 

op de algehele naleving van de werkafspraken en instructies. Vanaf 11 mei tot en met 2 juli wordt 

van de teams verwacht dat 2 ouders deze toezichthoudende rol voor en tijdens de training op zich 

nemen; voor deze rol zal een schema worden opgesteld dat op de site wordt geplaatst. We hopen 

dat de ouders deze gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich willen en zullen nemen; zonder 

toezichthouders op het sportpark kan en zal de training geen doorgang vinden! 

Aan de heer Rob Prak is als vrijwilliger van Asser Boys en contactpersoon van Asser Boys van en naar 

het COA / AZC gevraagd om het onderhavige document te bespreken met het AZC, aangezien 

verwacht mag worden dat niet alle jeugdleden vanuit het AZC en de ouders / verzorgers van de 

betreffende kinderen de Nederlandse taal voldoende machtig zijn om de trainingstijden en de 

werkafspraken / instructies te begrijpen.  

Dank aan NOC*NSF voor het format, waar dankbaar gebruik van is gemaakt bij het opstellen van het 

plan. 

 

Tenslotte: veel plezier bij de trainingen, denk om elkaar, en blijf gezond! 

 

Assen, 28 april 2020 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

Gert Kiel, 

Voorzitter Jeugdcommissie / Corona-coördinator 

06 – 53135788 

jeugdcommissie@asserboys.nl 

 

mailto:jeugdcommissie@asserboys.nl
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Trainingsschema jeugd mei en juni 2020 

De trainingen van de jeugdteams van Asser Boys gaan onder voorbehoud van goedkeuring van het 

plan door de gemeente Assen weer van start op maandag 4 mei 2020, en het opgestelde 

trainingsschema loopt door tot en met donderdag 2 juli 2020 (einde seizoen). 

De leiding van het G-voetbal heeft besloten dat de training voor de Topkids vooralsnog niet opgestart 

wordt, vooral omdat de Topkids nagenoeg geen leden kent uit de leeftijdscategorie tot en met 12 

jaar en veel leden die bij zorginstellingen wonen zich tot op heden niet buiten de instelling mogen 

begeven.  

Omdat de voorzorgmaatregelen – en vooral de maatregelen om het terrein veilig te betreden en te 

verlaten (lees: één-richtingsverkeer en geen “vermenging” van teams) – “tijd” en zorgvuldigheid 

vragen is besloten om alle jeugdteams iedere week 1 training aan te bieden. 

Verder is besloten om een vast weekschema aan te houden voor de maanden mei en juni 2020. De 

trainingen op 5 mei (Bevrijdingsdag), 21 mei (Hemelvaart) en 1 juni (Pinksteren) vallen uit en worden 

verplaatst naar de eerstvolgende vrijdag (8 mei / 22 mei / 5 juni) met dezelfde aanvangstijd. 

In het onderstaande zijn de trainingsdagen en -tijden van de jeugdteams weergegeven: 

- JO7:  maandag  17.00 tot 18.00 uur; 

- JO8: maandag 17.00 tot 18.00 uur; 

- JO9: maandag 18.30 tot 19.30 uur; 

- JO10: maandag 18.30 tot 19.30 uur; 

- JO11: woensdag 18.30 tot 19.30 uur; 

- MO11: woensdag 17.00 tot 18.00 uur; 

- JO12: woensdag 18.30 tot 19.30 uur; 

- JO13: dinsdag  17.00 tot 18.00 uur; 

- JO15: donderdag 18.00 tot 19.00 uur; 

- JO17: donderdag 19.15 tot 20.15 uur; 

- JO19: dinsdag  18.30 tot 19.30 uur. 

Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld (veld 4); de velden 1, 2 en 3 en “de punt” zijn in de 

maanden mei, juni en juli niet beschikbaar vanwege onderhoud (velden 2 en 3) en vervanging van de 

toplaag in combinatie met het aanleggen van drainage (veld 1 en “de punt”).  

Het bovenstaande trainingsschema en de onderhavige set van werkafspraken en instructies is 

opgesteld om – in eerste instantie – de training van de jeugdleden van Asser Boys op een 

gecontroleerde wijze op te starten. Omdat het openstellen van de trainingen voor niet-leden naar 

verwachting impact zal hebben op de mate van overzicht en controle is besloten om de training op 

dit moment niet open te stellen voor niet-leden. Overwogen wordt om na een evaluatie van de 

werkafspraken in de week van 18 mei en overleg en afstemming met het COA / AZC op zaterdag 

trainingen te organiseren voor niet-leden.  
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Van, naar en op het sportpark 

Het sportpark wordt alleen geopend om de trainingen van jeugdteams mogelijk te maken. De kantine 

blijft met uitzondering van het ballenhok gesloten; ook de kleedkamers blijven gesloten. Er is 1 toilet 

beschikbaar voor jongens, en er is 1 toilet beschikbaar voor meisjes, met gelegenheid voor het 

wassen van de handen. Daarnaast zijn op het trainingsveld papieren zakdoekjes en desinfectans 

beschikbaar.  

Het sportpark wordt geopend en afgesloten door de heer Harm van Solkema (06-51491126) die 

gedurende de trainingen op het sportpark aanwezig zal zijn en beschikt over een set van sleutels om 

in noodgevallen passend te kunnen handelen.  

Alle trainers beschikken over een sleutel van het ballenhok. 

In het ballenhok is de EHBO-kist opgeslagen. De AED is opgeslagen in de kantine. Alle trainers 

beschikken over een mobiele telefoon waarmee – indien noodzakelijk – de heer Harm van Solkema 

(gebruik van AED) en / of externe hulpverlening kan worden opgeroepen 

Het sportpark is en blijft gesloten voor ouders en volwassen leden. 

Ouders kunnen hun kind 10 minuten voor de start van de training afzetten op de parkeerplaats van 

het sportpark. De parkeerplaats fungeert als “kiss & ride”; ouders vertrekken direct nadat hun kind is 

afgezet naar huis. In geval het kind met de auto wordt afgezet verlaten de ouders de auto niet. 

De kinderen wandelen / rijden 5 minuten voor de training op hun fiets naar het trainingsveld 

(kunstgras / veld 4) en parkeren hun fiets naast het veld. Direct na de training verlaten de kinderen 

het trainingsveld en maken voor het verlaten van het sportpark gebruik van de dam en het fietspad 

dat leidt naar de Lonerstraat. 

Kinderen die met de auto zijn gebracht lopen rechts om veld 1 en rechts om de kantine langs de heg 

naast de toegangsweg (veldzijde) langs de velden 2 en 3 terug naar het hek en de parkeerplaats en 

kunnen daar opgehaald worden. Net als geldt voor het afzetten voor de training geldt dat de ouders 

de auto op de parkeerplaats niet verlaten. 

Om het bovenstaande georganiseerd te laten verlopen is vanaf een half uur voor de training tot 

aanvang van de training toezicht op de parkeerplaats georganiseerd. Na aanvang van de training 

blijven de toezichthouders op het sportpark aanwezig om toe te zien op de gemaakte werkafspraken 

en instructies. De “toezichthouders” zijn als zodanig herkenbaar; de materialen kunnen voor aanvang 

van de “dienst” opgehaald worden bij de heer Harm van Solkema (kantine). 
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

- 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; 

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je 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; 

- 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 na je training thuis met water en zeep, minimaal 20 

seconden;  

- douche thuis;  

- vermijd het aanraken van je gezicht; 

- schud geen handen; 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op het sportpark en ga direct na de 

training naar huis; 

- luister naar de aanwijzingen en instructies van de trainer en de bestuursleden.   



 
 
 
 
 

Trainingen jeugd v.v. Asser Boys mei en juni 2020 (Corona)   bladzijde 7 

 

Adviezen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 

- kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met de fiets naar de accommodatie; 

- neem je mobiele telefoon mee naar het sportpark; 

- bereid je training goed voor. Voor 13 t / m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling; 

- zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden – hesjes kunnen niet 

gebruikt worden! 

- 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. Je hebt de 

expliciete bevoegdheid om kinderen die de gedragsregels, de instructies en de aanwijzingen 

van jou, van jouw mede-trainer, van bestuursleden of van toezichthouders niet opvolgen van 

de training te verwijderen en naar huis te sturen. We stellen het op prijs dat je de 

jeugdcommissie informeert wanneer je een kind naar huis hebt gestuurd, zodat wij contact 

kunnen opnemen met de betreffende ouders / verzorgers; 

- 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); 

- help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt. Je hebt de expliciete bevoegdheid om kinderen die de gedragsregels, de 

instructies en de aanwijzingen van jou, van jouw mede-trainer, van bestuursleden of van 

toezichthouders niet opvolgen van de training te verwijderen en naar huis te sturen. We 

stellen het op prijs dat je de jeugdcommissie informeert wanneer je een kind naar huis hebt 

gestuurd, zodat wij contact kunnen opnemen met de betreffende ouders / verzorgers; 

- houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en / of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 

- de kinderen moeten na afloop direct vertrekken. De kinderen die  op de fiets naar de training 

komen verlaten het sportpark via de dam en het fietspad dat leidt naar de Lonerstraat. 

Kinderen die met de auto zijn gebracht lopen rechts om veld 1 en rechts om de kantine langs 

de heg naast de toegangsweg (veldzijde) langs de velden 2 en 3 terug naar het hek en de 

parkeerplaats en kunnen daar opgehaald worden; 

- laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan; 

- 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). 
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Adviezen voor voetballers 

 

- 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; 

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19); 

- reis alleen of kom met één persoon uit jouw gezin naar de training; 

- kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid en bij voorkeur op de fiets naar de training; 

- kom in sportkleding naar de training: de kleedkamers zijn gesloten, je kunt niet douchen; 

- zorg dat je voor de training 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 op de parkeerplaats; 

- volg altijd de aanwijzingen en instructies op van de trainers, van de bestuursleden en van de 

toezichthouders; 

- voetballers van 13 t / m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 

(behalve personen uit het eigen gezin), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 

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

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

- verlaat direct na de training het sportpark. De kinderen die  op de fiets naar de training 

komen verlaten het sportpark via de dam en het fietspad dat leidt naar de Lonerstraat. 

Kinderen die met de auto zijn gebracht lopen rechts om veld 1 en rechts om de kantine langs 

de heg naast de toegangsweg (veldzijde) langs de velden 2 en 3 terug naar het hek en de 

parkeerplaats en kunnen daar opgehaald worden. 
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Adviezen voor ouders en verzorgers 

 

- informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en geef je kinderen dat 

ze altijd de aanwijzingen van de trainers, de bestuursleden en van de toezichthouders 

opvolgen. De trainers hebben de bevoegdheid om kinderen die aanwijzingen en instructies 

niet opvolgen van de training te verwijderen en naar huis te sturen; 

- stem met je kind je contactgegevens af zoals het 06-nummer, en zorg dat je gedurende de 

training mobiel bereikbaar bent; 

- breng je kind(eren) niet naar de training als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en / of koorts; 

- breng je kind(eren) niet naar de training als iemand in jouw gezing 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 de training als iemand in jouw gezin positief getest is op 

het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met 

deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact; 

- reis alleen met jouw kind(eren) naar het sportpark; 

- breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid en op de fiets naar de training; 

- 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 naar het sportpark; 

- volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 

- direct na de sportactiviteit halen de ouder / verzorger de kinderen op van het sportpark. Zorg 

ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. De kinderen die  op de fiets naar de training 

komen verlaten het sportpark via de dam en het fietspad dat leidt naar de Lonerstraat.  

Kinderen die met de auto zijn gebracht lopen rechts om veld 1 en rechts om de kantine langs 

de heg naast de toegangsweg (veldzijde) langs de velden 2 en 3 terug naar het hek en de 

parkeerplaats en kunnen daar opgehaald worden. 

  



 
 
 
 
 

Trainingen jeugd v.v. Asser Boys mei en juni 2020 (Corona)   bladzijde 10 

 

Bijlage: trainingsschema 4 mei – 2 juli 2020 (Excel) 

 

 

  



 
 
 
 
 

Trainingen jeugd v.v. Asser Boys mei en juni 2020 (Corona)   bladzijde 11 

 

Bijlage: rij-, loop- en fietsroutes op het sportpark 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


