
 
Corona instructies voor trainers en Corona Toezichthouders:  
 
Wij willen jullie vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen. 
Algemeen: 

- Kom, voor zover dit kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de club. 

- Als trainer / Corona Toezichthouder houd je 1,5 meter afstand van iedereen.  

- Bereid je trainingen goed voor. 
o Houdt hierbij rekening met de 1,5 meter afstand van jezelf naar de kinderen. 
o Bewaak dat vanaf JO13 de kinderen onderling deze afstand aanhouden. 

- Vermenging van leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 en jeugd vanaf 13 jaar is op geen enkel moment 
toegestaan. Kinderen van 12 in JO13 dienen zich te houden aan de maatregelen die gelden voor 
kinderen vanaf 13 jaar, te weten 1,5 meter afstand houden. 

- De kinderen mogen pas het veld betreden, wanneer je als trainer de kinderen toelaat. Ze mogen 
niet meer dan 10 min van te voren aanwezig zijn en zeker niet zelf het veld op. 

- De Corona Toezichthouder begeleid de kinderen ná de training richting de uitgang en loopt even 
mee naar het parkeerterrein. Er kunnen geen kinderen zonder toezicht op de parkeerplaats blijven 
wachten.  

- Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld betreden, zodat je gelijk kunt beginnen.  

- Zorg ervoor, dat er geen toeschouwers zijn bij de training.  

- Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

- Indien gewenst hebben we in het ballenhok handschoenen liggen voor trainers of Corona 
Toezichthouders. 

- Als een kind onverhoopt toch gebruik moet maken van de toilet, dan loopt een Corona 
Toezichthouder mee en opent het gebouw (alle trainers hebben een sleutel). Na het toiletgebruik 
in elk geval alle deurklinken schoonmaken met desinfecterende spray. 

- Blijf als trainer of als Corona Toezichthouder thuis, in geval van koorts of gezondheidsklachten. Ook 
wanneer er een gezinslid klachten heeft van koorts of benauwdheid. 

- Blijf thuis als iemand uit je huishouden positief is getest op Corona. 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. 

- Help een ieder om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar aan, wanneer dit niet 
gebeurt. 

- Bij vragen kan je altijd contact opnemen met Josefien Stenvers (06-51225634) of Niek de Nekker 
(niekdenekker@hotmail.com) 

 
Training/materiaal: 

- Kom tijdig om spullen klaar te kunnen zetten. Voor de Corona Toezichthouder geldt, graag 15 min 
vooraf aanwezig met de trainer.  

- De trainer heeft de sleutels van het ballenhok. In het ballenhok liggen papieren handdoekjes, 
desinfecterende spray en een oranje EHBO doos (gelijk links bij de deur).  

- Wanneer je de ballencontainer gaat halen, maak vooraf de handvaten schoon met de hiervoor 
aanwezige desinfecterende spray en wanneer je de ballenbak weer in het hok terug zet, maak je de 
handvaten ook nog even schoon. 

- Graag de desinfecterende handgel zuilen op de aangewezen plaatsen buiten neerzetten. En als je 
als laatste hebt getraind, graag weer alles binnen zetten.  

- Zorg ervoor, dat voor de leeftijd-groepen vanaf 13 jaar en ouder zo min mogelijk gebruik gemaakt 
wordt van materialen die gedeeld moeten worden (zoals bijvoorbeeld hesjes, deze dienen anders 
namelijk telkens te worden gereinigd). 

- Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep van 13 jaar en ouder. 

- Ga voorafgaande aan de training na, of de leden of hun gezinsleden geen klachten hebben of een 
gezinslid recent positief getest is op Corona. 

- Wijs kinderen nogmaals op het belang van handen wassen en/of gebruik van handgel. Ook het 
schudden van handen is niet toegestaan. 
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