
Coronaprotocol MHC Leusden – 
afspraken met (jeugd)trainers 

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (dd. 25 april 2020) 

 

Wat ontzettend fijn dat jij – in deze ‘uitdagende’ omstandigheden – training wilt geven aan de 

(jongste) jeugd! Wij willen er alles aan doen om jouw veiligheid te borgen. Daarom maken we graag 

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

 

Algemeen 

We gaan ervan uit dat al onze (jongste) jeugdleden weer komen trainen. Is dat niet zo, dan melden zij 

zich af voor de training en op dezelfde manier als bij ‘normale’ trainingen. En verder geldt zowel voor 

hen als 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 training geven om bovengenoemde of een ander reden? Meld je dan zo snel mogelijk 

af bij de Technische Staf! 

 

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 daarvan zijn lees je hieronder en in de protocollen voor spelers/speelsters en voor 

ouders/verzorgers. Tip: lees ook die een keer door zodat je weet wat met hen is afgesproken. 

 

Vóór de training 

 Bereid je training goed voor. Via de Technische Staf krijg je formats en alle ondersteuning en 

hulp die je nodig hebt! 

 Trainers die gebruik maken van eigen trainingsmateriaal kunnen zich voor de training melden 

bij de coronabegeleider om hun spullen uit hun kluis te halen. Voor trainers die geen eigen 

materiaal gebruiken verzorgt TS de distributie van trainingsmateriaal over de velden. 

 Heeft een team geen vaste keeper? Dan wordt er zonder keeper getraind. 

 Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet > het clubhuis is in principe dicht 

voor iedereen. Als het echt nodig is kan voor jou als trainer een uitzondering gemaakt 

worden; daarvoor ga je dan naar de coronabegeleider die op dat moment dienst heeft. 

 Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

 Neem je eigen, gevulde bidon mee > het clubhuis is dicht dus je kunt ‘m daar niet vullen. 

 Kom alléén naar de club als je training moet geven, dus niet om bijv. bij iemand anders te 

gaan kijken. 

 Kom zoveel mogelijk alleen en op eigen gelegenheid (fiets, scooter) naar de club. 



 Kom niet eerder dan 5 minuten voordat je training moet geven aan op de club (tenzij je je 

trainingsmateriaal nog uit je kluis moet halen, dan neem je iets meer tijd) en wacht geduldig 

bij het veld tot je erop mag. Ga NIET over het clubterrein rondlopen. 

 Kom je met de fiets of scooter? Bij het toegangshek stap je af en loop je met je fiets/scooter 

naar het veld waar je training gaat geven. Dáár parkeer je je fiets/scooter in het daarvoor 

aangegeven vak; dus NIET op de normale plek voor fietsen en scooters. 

 Word je door je ouders met de auto gebracht? Dan mogen je ouders NIET op het clubterrein 

komen. Zij laten jou uitstappen op de parkeerplaats en rijden direct weer weg. 

 De kinderen verzamelen zich voor de training bij het betreffende veld; laat ze direct het veld 

op zodra dat vrij gekomen is en begin direct met de training. 

 

Tijdens de training 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de begeleiders en TS-leden op het terrein. 

 Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of medetrainers (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. 

 Start de training met een korte, maar duidelijke uitleg van de (gedrags)regels waar de 

kinderen zich aan moeten houden: 

o Ga 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). 

o Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt: niet op een kluitje! Zij moeten 1,5 meter afstand 

houden tot elkaar en alle andere personen, dus ook tot trainers en andere sporters. 

o Ballen worden alleen door de trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de 

stick aan. 

o Ander trainingsmateriaal, zoals pilonnen, wordt alleen door trainer aangeraakt. 

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

 

Ná de training 

 Wijs de kinderen na afloop van de training op de algemene veiligheids- en hygiëneregels na 

de training en spoor hen aan direct te vertrekken. Let erop dat niet meerdere teams tegelijk 

de velden verlaten waardoor er groepsvorming rond het clubhuis kan ontstaan. 

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

 Was na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

 Douche thuis en niet op de club > de kleedkamers zijn en blijven dicht! 

 Het is aan te raden om materialen die veel met de handen zijn aangeraakt (en natuurlijk je 

bidon en bitje) na gebruik te reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes. 

 Trainers die gebruik maken van eigen trainingsmateriaal kunnen zich na de training melden 

bij de coronabegeleider om hun spullen weer in hun kluis op te bergen. Trainingsmateriaal 

van de club wordt aan het einde van de trainingsdag gereinigd en opgeruimd door de TS-

leden en coronabegeleiders. 

 

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). 

 

We wensen je veel plezier! 


