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Plan van aanpak hervatten veldtraining jeugd. 
 
Doel is om de veldtraining (zomertraining) onder de voorwaarden van de protocollen van 
NOC*NSF en KNSB voor de jeugd tot 18 jaar voor dit zomerseizoen op te gaan starten. 
In dit plan van aanpak wordt een toelichting gegeven wat de veldtraining inhoudt en hoe er 
voldaan kan worden aan de vermelde protocollen.  
De basis van alle maatregelen zijn de genoemde protocollen en hier houden we ons strikt 
aan. 
 

Veldtraining 
In het zomerseizoen wordt er een zg veldtraining gegeven met schaats-specifieke 
spieroefeningen en bewegingen en waar gewerkt wordt aan de algehele conditie van de 
sporters. 
Locatie: sportveld achter Korfbalvereniging Atlantis en Sporthal Laco de Phoenix. IJsclub 
Nooit Gedacht is de enige vereniging die gebruik maakt van dit veld en de sleutel van 
toegangshek direct achter de Phoenix hal heeft.  
De toegang is dus niet via het terrein van de korfbalvereniging, maar rechtstreeks langs de 
hal naar achteren.  
De training vindt dus volledig in openlucht plaats, er zijn geen voorzieningen zoals toilet of 
kleedkamers. 
Tijdstip: maandag en donderdagavond van 19:00 tot 20:00 (afhankelijk van beschikbaarheid 
van trainers en van het weer). 
Groepen: verschillende leeftijdsgroepen die ieder hun eigen trainer hebben en op een eigen 
gedeelte van het veld hun oefeningen doen. Het veld wordt in twee delen verdeeld. 
In het kader van de nu geldende protocollen zullen we de deelnemers in twee groepen 
indelen: 

- Jeugd t/m 12 jaar : ongeveer 10 personen 
- Jeugd 13 t/m 18 jaar: ongeveer 15 personen 

 
 

Protocol verantwoord sporten 
Om de veldtraining verantwoord te kunnen uitvoeren, zullen we deze aanpassen aan de 
hand van de sportprotocollen van NOC*NSF en van de schaatsbond KNSB. 
Dat houdt in dat er bij de veldtraining de volgende regels gelden: 

Algemeen: 
- Vanaf 29 april alleen jeugd t/m 18 jaar 

- Geen vermenging van leeftijdsgroepen: sporters t/m 12 sporten in een groep 

gescheiden van de groep met 13 t/m 18-jarigen.  

Iedere groep heeft een eigen trainer en blijft op het toegewezen deel van het veld. 

- Op het veld wordt met pionnen voor iedere groep een deel aangegeven. 

- Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het veld, ook niet om even te kijken of 

kind op te halen. Bij voorkeur komen de sporters op de fiets en parkeren de fiets op 

het veld. 
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- Het is niet de bedoeling dat sporters uit verschillende gezinnen met elkaar meerijden 

naar de locatie. Wij adviseren de sporters om zo veel mogelijk op de fiets te komen 

zonder ouders.  

- Let op algemeen Corona protocol: thuisblijven bij verkoudheid (ook binnen gezin), 

koorts, hoesten etc. De protocollen zullen meegestuurd worden in de mails aan 

ouders en jeugd in de communicatie over de veldtraining. 

- Vereniging heeft een corona-coördinator die oa de contactpersoon is voor de 

gemeente en andere verenigingen. Coordinator is 

o Luciën Wolvers (06-19957270) 

- Vereniging stelt een aantal “corona-verantwoordelijken” aan, waarvan er één 

aanwezig is bij de locatie tijdens het sporten. Deze persoon let op dat de regels 

gevolgd worden en is ook beschikbaar voor trainers, sporters en ouders om vragen 

te beantwoorden. Voor de herkenbaarheid zal deze persoon een oranje hesje 

dragen. 

De corona-verantwoordelijken zijn: 

o Luciën Wolvers (06-19957270) 

o Marco Quist (06-54735172) 

- EHBO materiaal is beschikbaar bij de aanwezige corona-verantwoordelijke. 

 

Hygiëne maatregelen 
Voor, tijdens en na de veldtraining zijn de volgende hygiëne maatregelen van toepassing 
(zoals ook opgenomen in de sportprotocollen): 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

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

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (NB géén toilet aanwezig op 

sportveld);  
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
• douche thuis en niet op de sportlocatie; 
• vermijd het aanraken van je gezicht;  
• schud geen handen;  
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis.  
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Locatie:  
- De veldtraining wordt volledig op het veld afgewerkt, niet op de openbare weg. 

- Toegang: De aanloop/vertrek route gaat langs de sporthal en via het wandelpad 

naast het parkeerterrein.  

- Let op dat niet iedereen tegelijkertijd door hek naar binnen of buiten gaat. 

- Met pionnen wordt aangegeven waar de sporters zich verzamelen en bidon en 

kleding neer kunnen leggen. Dit geldt ook voor het parkeren van de fietsen. 

- Parkeren: als er toch ouders met auto komen, moet aan de Hoofdweg geparkeerd 

worden. Niet op de parkeerplaats parkeren of wachten aangezien die ook door 

andere verenigingen gebruikt wordt. 

 

Trainer: 
Voor de trainer gelden de volgende speciale aandachtspunten: 

- Afstand houden tot sporters, altijd minimaal 1,5 meter. 

- Alleen oefeningen die sporter zelfstandig en op afstand kan doen (bijv. geen elastiek 

oefeningen, voldoende afstand bij heen- en teruglopen bij oefening) 

- Geen onnodige risico’s in programma, voorkom ongelukken (EHBO set beschikbaar). 

- Bij blessure alleen op 1,5 meter instructie geven. Als nodig ouders bellen om kind op 

te halen. 

 

Sporter: 
- Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en trainer. 

- Blijf op het deel van het veld van je eigen groep. 

- Neem geen onnodige risico’s, voorkom ongelukken, doe rustig aan. 

- Kom niet te vroeg (maximaal 10 minuten van tevoren) en ga na de training direct 

weer naar huis. Niet in groepjes fietsen. 

 

Communicatie 
In de communicatie (met name email) naar jeugd en ouders om de veldtraining aan te 

kondigen zal het NOC*NSF en KNSB sportprotocol meegestuurd worden.  

Verder zal een samenvatting zoals hierboven ook weergegeven in de mail worden 

opgenomen evenals een link naar de website van de vereniging waar de informatie terug 

gevonden kan worden. 

 

Op de website wordt het plan van aanpak en de protocollen gepubliceerd zodat deze voor 

iedereen toegankelijk zijn. 


