
Veiligheidsprotocol  
Trainingen voor de leeftijdscategorieën 13 t/m 18 jaar SVEB & Sporting ST 
 
 

 Kleedlokalen en kantine blijven gesloten. 
o Thuis omkleden en douchen. 
o Ga thuis naar het toilet voordat je naar de training gaat. Evt. toiletgebruik is alleen bij 

uitzondering mogelijk. 
o Thuis goed handen wassen voordat je naar de training gaat en na afloop. 
o Er zijn geen kranen beschikbaar op het sportpark. Bidon dus thuis vullen met water. 

 Sportpark alleen toegankelijk voor spelers en trainers. 
o Ouders, verzorgers, familie, vrienden hebben geen toegang en mogen niet bij de 

training kijken. 
o Spelers komen zoveel mogelijk zelfstandig maar  kunnen ook worden gebracht (met 

auto of fiets) en afgezet bij de poort – Kiss & Ride. Dit zal worden aangegeven op de 
parkeerplaatsen. 

o Bij aankomst gaan de spelers direct naar hun eigen team. 
o Aan het  einde van de training vertrekken de spelers direct naar huis. 
o Na afloop kunnen spelers  op de parkeerplaats evt. weer worden opgehaald. 
o Bij halen en brengen houden de ouders/verzorgers de 1,5m afstand in acht. 

 Ieder team traint volgens vastgelegd schema. 
o Aanvangs- en eindtijden zijn gespreid om contact tussen de groepen te vermijden en 

drukte bij de poort te voorkomen. 
o Om diezelfde reden duren de trainingen voor alle teams precies één uur. 
o Spelers komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de training. 
o Elk team traint op vooraf aangeven locatie en veld welke voldoende gespreid zijn 

uitgezet op het complex. 
o Materialen liggen buiten klaar voor de teams. 
o Hesjes moeten na elke training door het team zelf gewassen worden. 

 Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar. 
o Spelers houden onderling en t.o.v. de trainers 1,5m afstand vanaf aankomst tot en 

met vertrek van het sportpark. 
o Oefeningen worden afgestemd op deze 1,5m regel. 

 De algemene richtlijnen van het RIVM zijn uiteraard ook hier van toepassing, zoals: 
o Blijf thuis bij verkoudheid of koorts. 
o Blijft thuis als een gezinslid koorts heeft. 

 Sportpark blijft gesloten buiten de trainingstijden. 


