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PROTOCOL TRAININGEN MET COVID-19 MAATREGELEN 

Datum:  29-04-2020, gewijzigd d.d. 07-05-2020 (aanvulling senioren) 
Opgesteld:  Bestuur AAC-Olympia 
 
Goedgekeurd door Gemeente Druten    d.d. 08-05-2020 
Goedgekeurd door Gemeente West Maas en Waal  d.d. 08-05-2020 
 
Aan alle trainers, leiders, spelers, ouders, 
 
 
Het opstarten van trainingen is mogelijk onder de voorwaarden zoals deze door het kabinet zijn 
gesteld. Dit protocol geeft hierop de praktische invulling. 
 
Protocol Verantwoord Sporten 
Door NOC*NSF zijn de richtlijnen verwoord in het Protocol Verantwoord Sporten, dit is aangevuld 
door de KNVB met een protocol voor Amateurvoetval. Iedereen dient kennis te nemen van de dit 
protocol en zich hierna te gedragen. Zie het protocol in bijlage 1 en 2. 
 
Aanvullend hierop geeft AAC-Olympia de volgende afspraken mee: 

- Onze activiteiten vinden plaats op sportcomplex De Polenkamp in Horssen en sportpark 

D’n Heppert in Altforst. 

- Kantine en kleedkamers blijven gesloten. 

- Niemand is verplicht of voelt een verplichting, alles vrijwillig. 

- Ballenhok: maximaal 1 persoon binnen. 

- Gebruik je eigen ballencontainer. 

- Voorkom gebruik van hesjes. Na gebruik deze wassen en zorg dragen dat deze voor de 

volgende trainingsdag retour zijn. 

- Horssen: In het ballenhok is hygiëne gel en een verbandtrommel met 

wegwerphandschoenen aanwezig. 

- Altforst: In de bijkeuken is hygiëne gel en een verbandtrommel met 

wegwerphandschoenen aanwezig. 

- Per elftal maximaal 3 leiders aanwezig. 

- Buiten de trainingstijden is het complex gesloten. 

- Vooralsnog zijn niet-leden niet gewenst, eerst opstarten met eigen leden (niet-leden zijn 

niet verzekerd en eerst een stukje opstarten met eigen teams). Na 20 mei wordt dit 

geëvalueerd en zijn mogelijk niet-leden welkom (na aanmelding via secretariaat@aac-

olympia.nl en na afstemming met leiders). 

- De trainingen gaan door tot 9 juli (start zomervakantie van de school). Leiders kunnen in 

overleg met hun elftal eerder stoppen, dit wordt dan gecommuniceerd met het bestuur. 
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Trainingen 
Jeugd 
Ieder elftal traint 1x per week. De trainingen van zijn 15 minuten korter dan gewend. Dit is 
gedaan om het trainingsschema zodanig op te stellen dat trainingen een kwartier na elkaar 
starten en een kwartier na elkaar afgelopen zijn. Trainers dienen zich aan deze tijden te houden 
zodat voorkomen wordt dat elftallen elkaar tegen komen.  
 
Senioren 
Ieder elftal traint 1x per week. Per moment is er 1 team op locatie zodat elftallen elkaar niet tegen 
komen en coördinatie bij de elftallen zelf ligt. 
 
Trainingsoefeningen en aanvullende richtlijnen zijn te vinden op de site van de KNVB: 
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal 
De leiders/trainers hebben hier al kennis van genomen. 
 
Veldbezetting Horssen: 

- Hoofdveld en trainingsveld zijn niet bruikbaar (groot onderhoud gepleegd) 

- Overige verdeeld in veld 1, 2 en 3 (zie hieronder) 

- Doelgebieden van veld 2 en 3 niet gebruiken, werken met verplaatsbare goals 

 

Veldbezetting Altforst: 
- Hoofdveld niet bruikbaar 

- Trainingsveld en 2de veld wel bruikbaar 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal
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Trainingen conform volgend trainingsoverzicht 

 
Note:  

- JO13 gaat conform 1,5 meter richtlijn trainen om het elftal bij elkaar te houden 

- JO17 en JO19 traint dezelfde tijd i.v.m. gecombineerde trainers 

 
Looproutes / weg brengen ophalen 
De toegang van het complex gaat via de auto ingang. Dit is een breed pad en geeft daarmee 
mogelijkheden dat als je elkaar tegen komt, voldoende afstand kunt houden. Aanvullende 
afspraken m.b.t. het ophalen en wegbrengen van de jeugd: 

- Ouders wachten buiten het terrein (op de parkeerplaats of nabij de weg) op de spelers en 

houden zich hier ook aan de richtlijn. 

- Breng en haal je kind alleen. 

- Leiders van JO6 t/m JO11 halen de kinderen voor de training bij de poort op en brengen 

de kinderen na de training bij de poort terug. 
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Contactpersonen 
Corona-verantwoordelijke op de locatie (herkenbaar in gele hesjes met opdruk Coördinator AAC-
Olympia): 
 
Horssen: 

- Maandag  18.30 – 20.15 uur Miranda Bernts  

- Dinsdag 18.15 – 20.15 uur Jos van den Broek 

- Woensdag 17.45 – 19.30 uur Joep van Gruijthuijsen 

- Donderdag 17.45 – 19.30 uur Jores Janssen 

- Vrijdag  19.45 – 21.45 uur  Harry Sas (of een niet trainende speler) 

 
Altforst: 

- Maandag  19.30 – 21.30 uur Pieter van Zwam (of andere leider / niet trainende speler)  

- Dinsdag 20.00 – 21.45 uur Bram van Kampen (of andere leider / niet trainende speler) 

- Woensdag 19.30 – 21.30 uur Han Peelen (of andere leider / niet trainende speler) 

- Donderdag 19.45 – 21.45 uur Theo Glaap (of andere leider / niet trainende speler) 

- Vrijdag  19.30 – 21.30 uur  Sjoerd de Wildt (of andere leider / niet trainende speler) 

- Zondag 09.15 – 11.15 uur Mari van Nistelrooij (of andere leider / niet trainende speler) 

 
Contactpersoon Corona: Frank Groenen   tel. 06-50861980 
Bij geen gehoor  Jos van den Broek   tel. 06-53792777 
 
Discipline  
We zijn genoodzaakt om strikt te zijn op deze regels. Leiders, bestuur en corona 
verantwoordelijke hebben het recht om trainingen stop te zetten of spelers weg te sturen als niet 
aan de afspraken gehouden worden, wij gaan er echter vanuit dat dit niet nodig is.  Daarnaast 
laat de gemeente periodiek politie en handhaving op de locatie langs komen voor controle op 
naleving. 
Wij rekenen op ieders discipline zodat we leuk, fris en sportief van deze mogelijkheid gebruik 
kunnen maken. Spreek elkaar ook gerust aan als niet gaat zoals bedoeld! 
 
 
Allemaal alvast bedankt, veel plezier en geniet! 
 
 
Bestuur AAC-Olympia 
 
 
 
Bijlagen: 

- Bijlage 1: Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF 

- Bijlage 2: KNVB Amateurvoetbal Jeugdprotocol 

 



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

gebruik zoveel mogelijk je 
eigen materialen. Reinig 
gedeelde materialen direct na 
gebruik 

laat tijdig weten dat 
je deelneemt aan de 
sportactiviteit

max. 10 minuten voor aanvang 
aanwezig. Verlaat direct na de 
sportactiviteit de locatie

blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent 

kom in je sportkleding, 
kleedkamers en douches zijn 
gesloten

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

val je in de leeftijdsgroep 
13 t/m 18 jaar? Houd dan te 
allen tijde 1,5 meter afstand, 
ook tijdens het sporten

reis bij voorkeur alleen én op 
eigen gelegenheid

kom enkel naar de locatie 
wanneer er voor jou een 
sportactiviteit gepland staat 

neem je eigen bidon  
gevuld mee

informatie voor sporters



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

informatie voor ouders en verzorgers

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

meld je kind tijdig aan voor de 
activiteit  

informeer je kind over de algemene 
veiligheids- en hygiëne regels 

houd je kind thuis als hij of zij 
of een gezinslid verkouden of 
grieperig is

kom niet eerder dan 10 
minuten voor aanvang van de 
sportactiviteit op locatie 

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen 
toegang tot de sportlocatie 

indien ondersteuning 
echt noodzakelijk is bij de 
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk 
op eigen gelegenheid naar 
de locatie gaan als hij/zij oud 
genoeg is

je kind is alleen welkom 
wanneer er een activiteit voor 
jouw kind gepland staat

haal direct na de activiteit je 
kind op. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent

informatie voor trainers, begeleiders en
vrijwilligers

inventariseer vooraf wie er 
aanwezig zijn bij de training/
activiteit 

zorg dat je de hygiëne- en  
gedragsregels kent en maak deze 
vooraf aan kinderen duidelijk

laat kinderen zoveel mogelijk 
hun eigen materialen gebruiken. 
Reinig gedeelde materialen 
direct na gebruik

bereid je training goed voor. 
Zorg dat de training klaar staat 
als de kinderen het veld op 
komen 

laat kinderen pas 10 minuten 
voor de starttijd van de training 
toe en laat ze gefaseerd het veld 
betreden/verlaten

houd 1,5 meter afstand met alle 
kinderen en medetrainers 

kinderen dienen na afloop direct 
de accommodatie te verlaten

was/desinfecteer je handen en 
maak materiaal schoon na iedere 
training

zorg dat er geen toeschouwers 
zijn bij de training, tenzij dat in 
specifieke gevallen noodzakelijk 
is

vermenging tussen de 
leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en 
13 t/m 18 jaar is niet toegestaan



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

organiseren
stel een corona- 
coördinator aan als 
aanspreekpunt voor de 
gemeente 

zorg dat er altijd een 
coronaverantwoorde-
lijke herkenbaar aan-
wezig is

instrueer trainers over 
verantwoord sporten 
en het aanspreken op 
ongewenst gedrag

stem de regels/ 
protocol af met (mede)
gebruikers van de 
accommodatie 

stem af met gemeente 
wanneer de activiteit 
in de openbare ruimte 
plaatsvindt

geen buitenaccommo-
datie? Maak afspraken 
met de beheerder van 
een accommodatie

materialen
zorg dat EHBO- 
materialen en een AED 
beschikbaar zijn 

zorg dat de sportmate-
rialen op het sportveld 
beschikbaar zijn 

zorg waar nodig  
voor beschermings-, 
hygiëne- en schoon-
maakmiddelen

accommodatie
houd de kantine, 
kleedkamers en 
andere ruimtes  
gesloten

houd handenwasge-
legenheid en toiletten 
open en maak deze 
regelmatig schoon

zorg voor een dui-
delijke routing zodat 
personen elkaar zo 
min mogelijk passeren 

zorg voor een duide-
lijke aanrijdroute voor 
auto’s en fietsen

maak de (hygiëne)
regels zichtbaar op de 
gehele accommodatie, 
communiceer ze

informatie voor bestuurders,  
accommodatiebeheerders en sportaanbieders


