
 
 
 
 
 

Trainingen jeugd en senioren (dames / heren) v.v. Asser Boys mei en juni 2020 (Corona)  bladzijde 8 

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 de groep 13 t / m 18 jarigen en voor de senioren geldt 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 en voor de senioren waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden 
gehouden. Je hebt de expliciete bevoegdheid om leden 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 als jeugdtrainer een kind 
naar huis hebt gestuurd, zodat wij contact kunnen opnemen met de betreffende ouders / 
verzorgers; 

- ga voorafgaand aan de training na bij de sporters of zij of hun gezinsleden geen klachten 
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 

- stuur sporters direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

- help de leden om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt. Je hebt de expliciete bevoegdheid om leden 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 als jeugdtrainer een kind naar huis hebt 
gestuurd, zodat wij contact kunnen opnemen met de betreffende ouders / verzorgers; 

- houd 1,5 meter afstand met al je sporters en / of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
- de sporters moeten na afloop direct vertrekken. Sporters 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 en senioren die met de auto naar het sportpark zijn 
gekomen 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 dan wel stappen daar in hun auto en verlaten het sportpark direct; 

- laat sporters 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). 


