
Protocol herstart training jeugd VV De Zwaluw 
 
Afgelopen week heeft de regering middels een persconferentie laten weten dat  het voor de jeugd in 
Nederland t/m 18 jaar weer mogelijk is om te sporten. Dit houdt in dat VV De Zwaluw de trainingen 
wil herstarten vanaf woensdag 29 april. Dinsdag werd bekend dat de bij de invulling van deze 
training de leeftijdscategorie van belang is. Via dit document willen wij ouders laten weten welke 
afspraken er zijn gemaakt door het hoofdbestuur  waardoor we de trainingen van ons geliefde 
spelletje weer kunnen hervatten op een verantwoorde manier. Hieronder volgen eerst wat algemene 
afspraken. Daarna komt het protocol voor de jeugd t/m de JO13.  Tot slot zal het protocol volgen dat 
geldt voor de JO15-1 t/m JO19-1. 
 

Algemeen: 
 

- Buiten de afgesproken protocollen die gelden per leeftijdscategorie en zijn besproken op de 
volgende pagina’s zijn er ook algemene zaken die gelden voor iedere individu. Dit individu 
kan tijdens dit protocol het kind zijn, maar ook de desbetreffende ouder én trainer.  
 

- Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
of koorts (vanaf 38°C). 
 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten. 

 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. 

 
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 
- Het is niet verplicht om te komen trainen. Deze keuze is aan het kind of de ouder zelf.  

Wel dient er nog altijd afgemeld te worden. 
 

  



 
 

Protocol jeugd VV De Zwaluw t/m JO13-1. 
 
‘Voorbereiding’ kinderen en ouders: 

- De kleedlokalen blijven op slot. Ook voor een sanitaire stop. Dit houdt in dat de alle kinderen 
zich thuis omkleden. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 

- De kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd van de training aanwezig zijn. 
- Kinderen die zelfstandig naar de club komen mogen per fiets komen. Ouders die hun 

kinderen brengen worden verzocht om de kinderen per auto te vervoeren naar club. 
Kinderen worden op de parkeerplaat uit de auto gelaten en lopen zelfstandig direct het veld 
op. De ouders blijven in de auto en worden daarna verzocht direct te vertrekken en niet te 
blijven ‘hangen’ op de parkeerplaats.  

- Het vorige punt houdt direct in dat het niet is toegestaan voor ouderen/belangstellenden om 
langs de lijn toe te kijken naar de training.  

- Wanneer het warm is, neem je eigen bidon gevuld met water mee. 
 
De training zelf: 

- De trainingstijden per team worden zeer strikt gehanteerd. Zowel tijdens de start als het 
einde van de training. Dit laatste is dat we op deze manier wachtende ouders voorkomen op 
het terrein.  

- Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en bespreek thuis waar ze zich 
aan moeten houden. 

- Deze leeftijdscategorie mag normaal trainen. Dit houdt in dat fysiek contact tussen de 
kinderen is toegestaan.  

- Trainers/leiders houden zelf wel de 1,5m tot de kinderen en een evt. andere trainer.  
 
 
Na afloop van training: 

- De trainingstijden worden strikt gehanteerd. Kinderen die zelfstandig op de fiets zijn, fietsen 
direct naar huis. Dit kan alleen of in tweetallen. Kinderen die door ouders opgehaald worden 
lopen direct naar de parkeerplaats. Ouders wachten in de auto en vertrekken direct zodra 
hun kind in de auto zit.  

  



Protocol Jeugd VV  De Zwaluw JO15-1 t/m JO19-1 
 
‘Voorbereiding’ kinderen en ouders: 

- De kleedlokalen blijven op slot. Ook voor een sanitaire stop. Dit houdt in dat de alle kinderen 
zich thuis omkleden. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. 

- De kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd van de training aanwezig zijn. 
- Omdat deze categorie zelfstandig naar de club komt, wordt er verzocht, waar mogelijk, om 

met de fiets naar de club te komen. Omdat bij deze categorie de 1,5m regel geldt, zal de 
grote poort open zijn zodat de 1,5m bij aankomst en vertrek beter gewaarborgd kan worden. 

- Bij uitzonderingen waarbij spelers wél worden afgezet en opgehaald op de club geldt dat 
ouders in de auto blijven en direct weer de parkpeerplaats verlaten. 

- Het vorige punt houdt direct in dat het niet is toegestaan voor ouderen/belangstellenden om 
langs de lijn toe te kijken naar de training.  

- Wanneer het warm is, neem je eigen bidon gevuld met water mee. 
 
De training zelf: 

- De trainingstijden per team worden zeer strikt gehanteerd. Zowel tijdens de start als het 
einde van de training. 

- Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en bespreek thuis waar ze zich 
aan moeten houden. 

- Deze leeftijdscategorie mag NIET normaal trainen. Dit houdt in dat fysiek contact tussen de 
kinderen is verboden en dat de spelers 1,5 meter afstand tot elkaar en de leiding moet 
houden. De trainingen worden hierop aangepast.  

- Bovenstaande houdt automatisch in dat de leiding 1,5m afstand houdt van de kinderen en 
evt. een andere trainer.  

 
Na afloop van training: 

- Eerder werd er al gemeld dat trainingstijden strikt gehanteerd moeten worden. Als het 
trainingsschema zegt dat er gestopt wordt om 19:30; dan wordt er om 19:30 gestopt.  
Na de training verlaten spelers direct het terrein alleen of in tweetallen met daarbij de 1,5m 
afstand. Trainers zien toe dat dit ook daadwerkelijk op deze manier gebeurt. 

 
 


