
Adviezen en instructies 
coronabegeleiders MHC Leusden 

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (dd. 29 april 2020) 

 

Wat ontzettend fijn dat jij bereid bent om als ‘coronabegeleiders’ op te treden in deze bijzondere tijd. 

Dankzij jou is het mogelijk de trainingen voor de (jongste) jeugd mogelijk te maken! Wij willen er alles 

aan doen om niet alleen hun, maar ook jouw veiligheid te borgen. Daarom maken we graag een 

aantal afspraken met je en geven we je een aantal adviezen. 

 

Algemeen 

Zoals voor iedereen geldt ook voor jou: 

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden/gezin koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheids-

klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden/gezin positief getest is op het 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. 

 

Kun je geen coronabegeleiding geven om bovengenoemde of een ander reden? Meld je dan zo snel 

mogelijk af bij Sarah Colijn (coronaplanning) via 06-11301711! Je kunt verder via 

secretaris@mhcleusden.nl al je overige vragen en opmerkingen m.b.t. de coronabegeleiding kwijt! 

 

Het belangrijkste verschil met ‘normale’ trainingen is dat het clubhuis dicht moet blijven, dat 

jongeren van 13 t/m 18 jaar afstand van elkaar moeten houden en dat er geen andere volwassenen 

(ouders) op het clubterrein mogen komen dan de aangewezen coronabegeleiders en trainers. Wat de 

consequenties zijn voor alle betrokkenen lees je in de protocollen voor spelers/speelsters, voor 

ouders/verzorgers en voor trainers. 

 

Advies: Lees die protocollen een keer door zodat je weet wat met hen is afgesproken. Help de 

kinderen om de regels uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. 

 

Hieronder de adviezen en afspraken die specifiek voor jou als begeleider van toepassing zijn: 

 Hesjes: als coronabegeleider ben jij herkenbaar aan een hesje. Trek die aan over je shirt / trui 

/ jas. Ze liggen in de hal van het clubhuis > één doos met ongebruikte hesjes en één doos met 

gebruikte. De gebruikte worden na de trainingsdag gewassen. 

 Handschoenen: Omdat jij als coronabegeleider met deurklinken en materiaal in contact kunt 

komen staan er handschoenen klaar in de hal van het clubhuis. Gooi ze na je dienst weg. 

 Overdracht: Er moeten altijd 2 coronabegeleiders op de club aanwezig zijn. 

o Ga dus niet weg zonder je ‘dienst’ over te dragen aan de volgende begeleider (of aan 

het einde van de dag aan Martijn van der Luijt of Tom Herder). 

o Spreek met je collega-begeleider af wie welk deel van het terrein ‘pakt’ (bijv. ieder 2 

velden om in de gaten te houden) en waarschuw elkaar als je naar binnen moet. 

o Zorg dus ook dat je je mobiel bij je hebt en wissel je mobiele nummers samen uit! 

 In de hal van het clubhuis staat een hygiënekit: was regelmatig je handen! 
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Toegankelijkheid terrein en clubhuis 

 Het clubterrein en clubhuis wordt voor de eerste training geopend door Gertjan van de 

Groep, Tom Herder of Martijn van der Luyt en na de laatste training door hen afgesloten. 

 Het clubhuis is in principe dicht voor iedereen. Daarom is alle spelers/speelsters en trainers 

geadviseerd om voor vertrek naar de club thuis naar het toilet te gaan. Er zijn een paar 

uitzonderingen waarbij het clubhuis mag worden betreden, maar alléén onder jouw 

begeleiding: 

o De trainers en coronabegeleiders zijn langer dan een uurtje op de club; zij mogen 

daarom in nood wél van het toilet gebruik maken. Iedereen die naar binnen gaat 

meldt zich bij de coronabegeleider die op dat moment dienst heeft en de begeleider 

gaat mee naar binnen. Zie erop toe dat de ‘toiletganger’ zijn/haar handen wast en 

het clubhuis direct weer verlaat. 

o Trainers die gebruik maken van eigen trainingsmateriaal en keepers die gebruik 

maken van eigen keepersmateriaal kunnen zich voor de training melden bij de 

coronabegeleider om hun spullen uit hun kluis te halen. Ook voor hen geldt dat zij 

zich daarvoor bij jou – de coronabegeleider die op dat moment dienst heeft -  

moeten melden en dat de begeleider mee naar binnen gaat. Zie erop toe dat de 

trainer/keeper na het ophalen van zijn/haar spullen uit de kluis het clubhuis direct 

weer verlaat. Na de training worden de spullen op dezelfde manier weer 

teruggebracht naar de kluisjes. 

o In geval van een noodsituatie (ernstige verwonding, AED) is het binnengaan van het 

clubhuis natuurlijk ook toegestaan. De EHBO-doos en AED zijn in de hal aanwezig. 

o Het vullen van bidons in het clubhuis is NIET toegestaan. 

 

Bezoekers / geen volwassenen 

 Op het clubterrein mogen alléén jongste jeugd- en jeugdspelers/speelsters komen die 

training hebben. Toeschouwers zijn niet welkom. (Indien nodig kan een trainer bijv. een jong 

spelertje even bij het hek ophalen bij zijn ouders.) 

 Ouders en andere volwassenen – anders dan trainers die ingepland zijn om training te geven, 

bestuursleden en coronabegeleiders die dienst hebben – worden niet op het terrein 

toegelaten. 

Ouders die kun kinderen brengen/halen (met de auto of de fiets) parkeren NIET maar 

worden geacht na het in-/uitstappen van de kinderen direct door te rijden. 

 

Parkeren fietsen en scooters 

 De spelers gaan met hun fiets naar de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen die zo dicht 

mogelijk bij het veld zijn waar zij trainen (zie de plattegrond op pagina 3). Het spreekt voor 

zich dat zij niet over het terrein fietsen en dus afstappen vóór het hek. 

 Scooters worden geparkeerd onder het raam van de bestuurskamer, bij de vlaggen. 

 

Vóór, tijdens en na de trainingen 

 Spelers is gevraagd niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig te zijn (tenzij er 

trainings- of keepersmateriaal uit de kluis gehaald moet worden) en geduldig bij het veld te 

wachten tot zij erop mogen. Zie erop toe dat zij NIET over het clubterrein gaan rondlopen. 

 Houd zelf 1,5 meter afstand met alle kinderen en/of trainers en begeleiders en zie erop toe 

dat de jeugd van 13 t/m 18 jaar ook afstand tot elkaar bewaart (geen lichamelijk contact). 

 Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op 

geen enkel moment toegestaan. 



 Let erop dat niet meerdere teams tegelijk de velden verlaten waardoor er groepsvorming 

rond het clubhuis kan ontstaan. Spoor de kinderen aan direct te vertrekken. 

 Verlaat zelf na je dienst ook direct het clubterrein en ga naar huis. 

 

En verder natuurlijk niet vergeten: 

 Was je handen regelmatig en goed met zeep. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden/gezin (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar). 

 

Nogmaals dank voor je hulp. We wensen je een plezierige coronadienst! 
 

Plattegrond t.b.v. parkeren fietsen en scooters: 

 

 


