
Coronaprotocol Sperwers      
Samen zorgen voor een veilige sportomgeving. 

  



Beste ouders en sporters, 
 
In het document zijn een aantal maatregelen uitgewerkt om verspreiding van het Corona-virus te 
voorkomen bij Sperwers. Lees deze goed door! De Corona-coördinatoren en trainers ter plekke leiden 
natuurlijk de trainingen in goede banen, maar laten we het hen zo makkelijk mogelijk maken. 
 
Voor vragen kunnen jullie terecht bij de TC (Willem Kes: 06-44262825).  
 
Corona-coördinatoren:  
 
Michel van der Meer - 06-43990709 
Elianne Mastwijk – 06-40440252 
 
De trainingen worden, zo veel mogelijk, verzorgd door de huidige trainers van het team. Dat betekent 
dat de huidige Whatsappgroepen gebruikt worden om contact met hen op te nemen als dat nodig is. 
Ook het opgeven voor de training moet via deze Whatsappgroep. 
 
De Corona-coördinatoren krijgen beschikking over de contactgegevens van ouders/verzorgers van de 
kinderen om hen te bereiken in geval van nood. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden 
gebruikt. 
 
Voor alle sporters ouder dan 14 geldt: neem je ID kaart mee. De Gemeente controleert op het correct 
naleven van de maatregelen en kunnen dus vragen om je ID om te kijken of de leeftijdsgroepen 
correct gesplitst zijn. 
 
Met sportieve groet namens de TC, 
 
Willem Kes 
 
  



☒ Er is een routing op het sportpark met bewegwijzering. 

 
 

• De oranje lijnen staan voor de looplijnen op de accommodatie. Volg deze looplijnen altijd, 
ook als dat betekent dat je moet omlopen! 

• Het oranje vlak is het geimproviseerde fietsenrek op het grasveld. Hier kan te allen tijde de 1,5 
meter worden gewaarborgd. 

• De gele lijnen op het sportveld geven het loopgedeelte aan dat enkel toegankelijk is voor de 
trainers. 

• De paarse lijn geeft de splitsing weer tussen de oudere en jongere kinderen van de C ploeg. 
• De rode lijn bij de container is er om aan te geven dat de containers niet voor iedereen 

beschikbaar zijn. De trainers halen en brengen al het materiaal. Er mag 1 persoon 
tergelijkertijd naar de container. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nocnsf.nl/media/2694/sportprotocol-informatieborden-hr.pdf


☒ Brengen en halen: ouders/verzorgers die kinderen komen brengen/halen blijven 
buiten de accommodatie, er is een plan hoe dit logistiek te regelen. Denk hierbij aan 
wat te doen met ouders die kinderen brengen/halen met de auto, die dat doen met de 
fiets of lopend en kinderen die zelfstandig komen. 

 
 
Het rode vlak is de parkeerplaats. Deze proberen wij namens Sperwers leeg te houden. Op die manier 
kan er bij het hek gekeerd worden door de ouders die hun kinderen met de auto afzetten. 
 
De gele lijn is het afzetpunt voor de fietsers en de mensen die lopend hun kind komen afzetten. Zo 
kunnen zij hun kinderen nog richting het hek zien gaan en komen zij verder niet in de buurt van het 
complex.  
 
De afzetplekken voor kinderen die met de auto gebracht worden en kinderen die lopend of fietsend 
komen zijn gesplitst om drukte en groepsvorming te voorkomen. 
 
☒ Organiseer ook het stallen van de fietsen om daarbij groepsvorming te voorkomen.  
Op het grasveld worden plekken gemaakt. Iedereen mag om de beurt zijn fiets neerzetten of ophalen. 
Let op de looproutes! 
 
☒ Er zijn maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen zoals 
desinfectievoorzieningen, zeep, papieren handdoekjes en afvalbakken.  
Deze spullen zijn in huis gehaald. Er is onderscheid gemaakt tussen schoonmaakmiddel voor 
materialen en voor de handen. Bij het betreden en verlaten van het kunstgras moeten handen 
gewassen worden. 
 
☒ Deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten diverse keren per dag 
gedesinfecteerd worden.  
Vooralsnog blijft de accommodatie (kantine en kleedkamers) dicht. Sporters dienen thuis naar het 
toilet te gaan, handen te wassen, etc. Bij hoge nood is de kantine te openen door de Corona-
coördinatoren en worden alle contactoppervlakken in de kantine schoongemaakt. 
 



☒ De toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en de prullenbakken 
worden diverse keren per dag geleegd.  
De accommodatie (kantine en kleedkamers) blijft gesloten. Er blijft 1 prullenbak buiten beschikbaar, 
deze wordt na iedere trainingsavond gereinigd. De toiletten worden enkel gereinigd als deze gebruikt 
zijn. 
 
☒ Er is een schema met de verantwoordelijke per dagdeel en de taken op gebied van 
schoonmaak en hygiëne die moeten gebeuren. Hang een overzicht op en zorg voor een 
aftekenlijst op het toilet.  
Zie bovenstaand punt. Stel er moet toch iemand naar de wc, dan zal de zijdeur geopend worden door 
de Corona-coördinator en kan er gebruik worden gemaakt van de wc in de kleedkamer. Zodra hier 
gebruik van is gemaakt, worden alle contactpunten weer gereinigd en de kantine gesloten. 
 
☒ Voorkom aanraking: deuren zijn afgesloten van ruimtes waar sporters niet mogen 
komen. Er is in kaart gebracht welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder 
aangeraakt hoeft te worden. 
De deur aan de zijkant van de kantine kan open bij hoge nood. Er zal op toegezien worden dat er 1 
persoon tergelijkertijd naar binnen gaat. Zo kan er gehandhaafd worden dat er afstand gehouden 
wordt. Alle overige deuren van de kantine zijn dicht. 
 
☒ Vanaf de parkeerplaats naar de velden hoeven geen oppervlakten aangeraakt te 
worden.  
Het hek blijft open staan zodat deze niet aangeraakt hoeft te worden. 
 
☒ Alle zitjes/bankjes en eventuele andere attributen zijn verwijderd, afgeplakt of 
afgedekt.  
 
☒ Er hangen posters in de accommodatie over de hygïeneregels en de gewijzigde 
regels op de accommodatie. Deze zijn ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van het 
complex.  
Deze worden opgehangen door de Corona-coördinator. 
 
☒ Er is een plan voor schoonmaak en uitgifte materiaal. Zorg ervoor dat er in de 
leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar zo min mogelijk materialen worden gedeeld.  
De materialen liggen opgesplitst in de container. Zo voorkomen we gedeelde materialen. Verder zullen 
de trainers het materiaal naar het veld brengen. Zo hoeven de kinderen daar niet in de buurt te 
komen. Aan het einde van de avond worden alle materialen gereinigd. 
 
☒ Na iedere training worden de materialen gedesinfecteerd en er is vooraf iemand 
aangesteld die dit ook waarborgt.  
Dit is een Corona-coördinator. Na elke training worden de materialen gereinigd. 
 

https://nocnsf.nl/media/2694/sportprotocol-informatieborden-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2694/sportprotocol-informatieborden-hr.pdf


Organisatorisch  
☒ Er is een Corona-coördinator binnen de vereniging. 

- Michel van der Meer 
- Elianne Mastwijk 

 
☒ Er is altijd een toezichthouder/aanspreekpunt aanwezig. 
Dit is de Corona-coördinator of de trainer(s) op die avond. 
 
☒ Belangrijke telefoonnummers zijn beschikbaar in het geval van calamiteiten. 
Trainers en coördinatoren beschikken over telefoonnummers van ouders/verzorgers. Deze worden 
enkel gebruikt in geval van nood. De huidige Whatsappgroepen worden gebruikt voor regulier contact 
tussen ouders/verzorgers en trainers. 
 
☒ Er is per trainingsgroep een deelnemerslijst met ook de telefoonnummers van de 
ouders/verzorgers in geval van nood. 
Dit is bekend bij de trainers. Sporters: vergeet jezelf niet op te geven! 
 
☒ Jeugd tot en met 12 jaar traint gescheiden van jeugd van 13 tot en met 18 ook al 
zouden deze in één team spelen normaal.  
Opdeling wordt op het veld gedaan. Tweedeling. Aan de ene kant van het veld de ene leeftijdsgroep 
en de andere aan de andere kant. Ook is er een opdeling gemaakt in de C ploeg vanwege hun leeftijd. 
 
☒ Indien de club deelname van niet-leden toestaat is er een plan voor hoe om te gaan 
met deelname van niet-leden. Geef de prioriteit aan het organiseren van sport voor je 
eigen leden.  
Er wordt eerst getraind met de eigen leden. Vervolgens zullen de niet leden mengen met onze huidige 
leden. Dit zal pas na twee weken plaatsvinden als de trainingen soepel verlopen. 
 
☒ Indien niet-leden deelnemen is er regie op deelname vooraf t.b.v. de 
beheersbaarheid.  
Dit zal gecoördineerd en gecommuniceerd worden tussen de Corona-coördinator en de trainers. 
 
☒ Er is vooraf gecommuniceerd naar ouders/verzorgers en sporters over wat de regels 
zijn en de trainer neemt deze bij aanvang van de eerste training ook door met de 
kinderen.  
Via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, etc.) wordt gecommuniceerd welke regels van 
toepasing zijn. Ook lichten de trainers dit toe voor de eerste training. 
 
☒ Ouders zijn duidelijk geïnformeerd over wat de gevolgen zijn bij het niet opvolgen 
van de regels.  
Bij herhaaldelijk niet volgen van de regels of het niet opvolgen van instructies van trainers of Corona-
coördinatoren kan een sporter de toegang tot de training (en eventueel verdere trainingen) ontzegd 



worden. Eén iemand kan de veiligheid en gezondheid van alle andere sporters in gevaar brengen. 
Zoals al vaker gezegd: we moeten dit samen doen. 
 
☒ Bij de jongste jeugd is ervoor gezorgd dat er vrijwilligers zijn die de kinderen kunnen 
opvangen als er iets gebeurt.  
Er zijn genoeg trainers/ toezichthouders aanwezig. 
 
☒ Er is vooraf duidelijk gecommuniceerd dat kinderen maximaal 10 minuten voor de training 
aanwezig mogen zijn en gelijk na de training het complex weer moeten verlaten. Zij moeten 
hun eigen bidon (thuis al gevuld) en spullen zoals bijvoorbeeld een extra shirt en handdoek 
meenemen. Denk ook na over waar de kinderen deze spullen laten tijdens de training. 
Dit is gecommuniceerd naar alle ouders/verzorgers en sporters middels de website, nieuwsbrief, etc. 
Ook zal dit worden toegelicht door de trainers op de eerste training. 
 
Wij vragen alle sporters om een rugzak of tas mee te nemen waarin eventuele persoonlijke bezittingen 
(telefoons, huissleutels, etc.) bewaard worden tijdens de training. De kantine blijft immers dicht! De 
Corona-coördinatoren bewaren deze spullen veilig (en droog).   
 
 

https://nocnsf.nl/media/2676/sportprotocol-informatiebord-aanwezigheid-max-10-minuten-vooraf-hr.pdf
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https://nocnsf.nl/media/2686/sportprotocol-informatiebord-neem-je-eigen-bidon-mee-hr.pdf

