
 

Instructie toezichthouders 
 

Van  : Gert Kiel 

Datum  : 14-5-2020  

Betreft  : Toezicht houden tijdens trainingen van Asser Boys 

 

 
Op maandag 4 mei zijn de trainingen van de jeugd van Asser Boys weer opgestart en op 

zaterdag 16 mei worden de trainingen voor de senioren opgestart. Alle maatregelen en 
voorzieningen die getroffen zijn om de trainingen “Corona-veilig” plaats te laten vinden 
hebben we beschreven in het plan dat op 2 mei jl. op de site is geplaatst en in de 
Nieuwsbrief die op 3 mei naar de leden is verzonden. 
In het plan is opgenomen dat we voor en tijdens de trainingen toezicht houden op de 
gemaakte afspraken, op de getroffen maatregelen en op de rij-, fiets- en looproutes op het 

sportpark.  
In het onderstaande een korte “instructie” voor de toezichthouders: 
 

- Lees en “ken” het “Corona-plan” van Asser Boys, en neem vooral kennis van 
de maatregelen zoals die gelden voor de ouders / verzorgers, voor de sporters en 
voor de trainers, en van de rij- fiets- en looproutes op het sportpark (bijlagen 
Corona-plan; zie website Asser Boys);  

- Wees op tijd: toezicht start een half uur voor de training en toezicht loopt 
door totdat de sporters het sportpark verlaten hebben. Harm van Solkema 
opent en sluit het sportpark; mocht het hek – om welke reden dan ook – op slot 
zijn, neem dan contact op met Harm (06-51491126); 

- Je kunt je de bodywarmer waarmee je als toezichthouder herkenbaar bent ophalen 
in de kantine; de kantine is afgesloten, maar via de achterdeur (ballenhok) kun je 
de bodywarmer ophalen;   

- Houd toezicht samen met een andere toezichthouder: wel zo gezellig, en goed voor 
de taakverdeling; 

- Probeer om samen met jouw collega-toezichthouder 25 minuten voor de start van 

de training aanwezig te zijn bij het hek op de parkeerplaats; houd het hek gesloten 
tot 10 minuten voor de start van de training; 

- Het hek op de parkeerplaats wordt 10 minuten voor de training geopend; sporters 

die op de fiets zijn mogen doorfietsen tot bij het kunstgrasveld en parkeren daar 
hun fiets. Kinderen die met de auto zijn gebracht en sporters die met de auto naar 
het sportpark zijn gekomen lopen naar het trainingsveld. Ouders en sporters die 
eerder op de parkeerplaats zijn blijven in de auto; 

- Het hek op de parkeerplaats wordt 10 minuten na de start van de training gesloten 
/ dicht geschoven; de toezichthouders lopen via de kantine (kop koffie op thee) 
naar het kunstgrasveld en houden toezicht op de hygiëne-maatregelen, en op 

toegang door onbevoegden die via de dam naast het kunstgrasveld het sportpark 
willen betreden; 

- Het dranghek op de dam (doorgang naar fietspad naar de Lonerstraat) wordt 5 
minuten voor het einde van de training geopend door de toezichthouders; 

- Na de training houd je toezicht op het desinfecteren van de handen van de sporters 
die hebben getraind (desinfectans is op het veld aanwezig); 

- Sporters die op de fiets zijn verlaten via de dam het sportpark; 1 toezichthouder 

sluit het dranghek nadat de laatste sporter het terrein verlaten heeft; 

- Kinderen die met de auto gebracht zijn en sporters die met de auto naar het 
sportpark zijn gekomen lopen via de achterzijde van het kunstgrasveld om de 
kantine en langs de veldzijde van de heg terug naar de parkeerplaats; 1 
toezichthouder begeleidt de kinderen; 

- Nadat de sporters het sportpark verlaten hebben breng je de bodywarmer terug 

naar de kantine en verlaat je het sportpark. 
 
Alvast veel dank, en vooral heel veel plezier gewenst! 


