
 

RKDSV kan met de jeugd weer voorzichtig op de velden trainen.  

 
Om zo goed als mogelijk de regels te kunnen handhaven is er door RKDSV een 

aangepast trainingsschema samengesteld na overleg met gemeente, 

jeugdcommissie en bestuur. We starten op maandag 4 mei 2020. 

De teams JO7 t/m JO13 mogen in groepsverband trainen.  

De teams JO14 t/m JO19 (+MO15) trainen individueel met hun groep de 1,5 training. 

 

 
 

Omdat het groot onderhoud van de velden al is begonnen hebben we slechts de beschikbaarheid over 

één veld (nu veld 2). Omdat we voor de coronatraining meer ruimte nodig hebben kan iedereen maar 

1x per week trainen. Hiervoor vragen we jullie begrip..  

Maatregelen  

Iedereen is inmiddels bekend met de door de overheid en het RIVM geldende richtlijnen. Ook de 

KNVB en het NOC-NSF heeft een uitgebreid protocol aan maatregelen opgesteld om het sporten voor 

de jeugd weer mogelijk te maken, zie https://nocnsf.nl/sportprotocol 

De KNVB adviseert via de voetbal.nl app de maatregelen uit het protocol van NOC-NSF. In deze app 

staan ook de protocollen voor spelers-trainers-en-ouders.  

Onderstaand de belangrijkste maatregelen die gelden vanaf 29 april;  

• De velden mogen niet gebruikt worden om vrij te voetballen, alleen door RKDSV geplande 

trainingen die begeleid worden door RKDSV trainers zijn toegestaan. 

• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw kind(eren). Blijf in de auto of bij de fiets wachten. Kom niet 

eerder dan 10 minuten voor de aanvang training op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 

• De kantine en de kleedkamers blijven gesloten. Er wordt dus thuis omgekleed en gedoucht, en ga 

ook voordat je naar de club vertrekt naar het toilet. In geval van nood is er één toilet beschikbaar.  

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. Blijf ook thuis wanneer een huisgenoot deze klachten heeft!  

• Trainers en leiders kom ruim op tijd en zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op 

komen zodat je gelijk kunt beginnen.  

• Slechts één persoon (trainer) haalt de ballen op en houdt rekening met de 1,5 meter regel.  

• Aan trainers en leiders het dringende verzoek om vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk te 

maken, met name voor de teams JO14 t/m JO19 (inclusief MO15) waarbij tijdens het sporten 1,5 

meter afstand moet worden gehouden.  

• Voor trainers en leiders geldt; houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers 

(geen lichamelijk contact).  

• Tussen de trainingen zit 30 minuten wisseltijd. Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en 

verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.   

 

Tenslotte, voor iedereen geldt gebruik je gezond verstand en laten we met zijn allen ervoor 

zorgen dat we weer op veilige en verantwoorde manier kunnen voetballen.  

Onze coördinatoren en bestuursleden zullen in de beginperiode aanwezig zijn voor vragen. Iemand 

die zich niet houdt aan de maatregelen zal hierop aangesproken worden. We hopen en vertrouwen 

erop dat dit niet nodig zal zijn.  

Veel plezier!  

Trainingstijden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

16.00 - 17.00 JO7-1

18.00 - 19.00
JO9-1   

JO9-2

JO10-1G 

JO10-2G

JO8-1  

JO13-1

JO12-1  

JO12-2

JO11-1  

MO15-1

19.30 - 20.30 JO14-1
JO17-1  

JO17-2
JO15-1 JO19-1 JO19-2

https://nocnsf.nl/sportprotocol


Het bestuur RKDSV 

 


