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1. Algemene informatie 
 
 
Club  v.v. SVI    
Waar  Sportpark De Siggels  
Wanneer vanaf maandag 14 september 2020  
Doelgroep alle kinderen t/m 18 jaar en senioren 
Voor wie alle betrokkenen zoals ouders, leiders, trainers etc. 
Waarom om duidelijkheid te geven in een zo volledig mogelijk document 

 

1.1 Inleiding 
Het seizoen 2019/2020 is niet uitgespeeld, dat is duidelijk geworden. De nieuwe competitie 
indelingen zijn bekend gemaakt en de trainingen ter voorbereiding aan het nieuwe seizoen zijn 
opgestart en de eerste oefen- en bekerwedstrijden gespeeld. We gaan vanaf volgende week starten 
met de competitie 20/21 en dat vraagt extra aandacht en aanpassingen.  
 
Daar willen we u in meenemen. 

 
De volgende zaken die prioriteit hebben staan hieronder specifiek benoemd en verder geldt: 
leest u dit protocol goed door en houdt u aan de afspraken/richtlijnen en adviezen die 
gegeven worden: 

1) Het sportpark is voorzien van bewegwijzering, volg die netjes op. Zeker ook in de 
kantine en de tent die als extra faciliteit is gemonteerd. 

2) Ouders mogen niet in de kleedkamer komen bij hun kinderen bij het aan-uitkleden, 
de 1,5 mtr kan dan namelijk niet gehouden worden. 

3) Alle kinderen t/m O12 (ook tegenstander) dienen bij thuiswedstrijden omgekleed aan 
te komen, thuis te douchen en daar weer om te kleden. 
Deze teams krijgen geen kleedkamer toegewezen. 
Kleedkamer 6 is wel beschikbaar voor deze doelgroep als uitwijkmogelijkheid  
(ook tegenstander).  

4) Samen houden we het werkbaar dus spreek elkaar in positieve zin aan zonder 
belerend te worden. 

    

1.2 Doelgroep 
Ook op Sportcomplex de Siggels mag door leden van SVI weer gesport worden onder restricties zoals 
we die onderhand allemaal kennen. 
 
Junioren/pupillen: Deze doelgroep t/m 18 jaar kan redelijk vrij sporten maar moeten tot senioren 
(dus ook de trainers/leiders) de 1,5 mtr. afstand behouden.  
  
Senioren: als team en individu neem je je verantwoordelijkheid. Trainen en wedstrijden met vol 
contact mag maar buiten de trainingen en wedstrijden is de 1,5 mtr. norm direct weer actief. Eigen 
en teamverantwoordelijkheid geldt zeker bij de volgende zaken: wedstrijdbesprekingen, omkleden, 
rustmoment, douchen etc. Ga er gepast en verstandig mee om en volg de protocollen. 
 
Publiek: is weer welkom op het sportpark waarbij de norm is maximaal 250 per veld en/of 
accommodatie zoals kantine en tent. Bij SVI wordt dit gemonitord door veiligheidscoördinator en zijn 
mensen. Als er aanleiding toe is volgen er striktere maatregelen ( bv bij thuiswedstrijden SVI 1 )   
Voor het betreden van de kantine en/of tent dient eenieder zich te registreren middels de QR code.    



 

 

1.3 Doelstelling 
Het doel is dat iedereen weer intensief bezig zijn met o.a. de volgende uitgangspunten: 

- fysieke ontspanning door te bewegen  

- emotionele ontspanning door het bieden van deze afleiding 

- weer gaan wennen aan de bal 

- balgevoel weer terugkrijgen en verbeteren 

- technische vaardigheden ontwikkelen 

- teamgevoel weer terugbrengen 

- samen het seizoen opstarten 

 

 

1.4 Contactpersonen 

 
 

Arjan Jansen Voorzitter voetbal Ajansen@vvsvi.onmicrosoft.com  

Remco  Berg van den Coördinator lagere senioren / OC19 RvandenBerg@vvsvi.onmicrosoft.com  

Bert  Hendriks Hoofd Opleidingen Bhendriks@vvsvi.onmicrosoft.com  

Johan Zomerdijk Keepers coördinator Jzomerdijk@vvsvi.onmicrosoft.com  

Jasper  Rijnsburger OC O11 & O12  Jrijnsburger@vvsvi.onmicrosoft.com  

Erik Koekoek OC O13 & O14 Ekoekoek@vvsvi.onmicrosoft.com  

Brenda Halfwerk OC O15 & O14 Bhalfwerk@vvsvi.onmicrosoft.com  

Evelyn Bos OC O17 Ebos@vvsvi.onmicrosoft.com  

Peter Groenenberg OC O8 & mini's Pgroenenberg@vvsvi.onmicrosoft.com  

Angelique Van den Berg OC O9 & O10 Avandenberg@vvsvi.onmicrosoft.com  
Dick Brinke ten Secretaris DtenBrinke@vvsvi.onmicrosoft.com  

Heleen Oelen Secretaris Hoelen@vvsvi.onmicrosoft.com  

Jordy Hendriks TC 1e  Jhendriks@vvsvi.onmicrosoft.com  

Chris Zijda TC 2 & 3 Czijda@vvsvi.onmicrosoft.com  

 Vacature TC O15, O14 & O13 Tdijksterhuis@vvsvi.onmicrosoft.com  

Angelo Frans TC O17 Afrans@vvsvi.onmicrosoft.com  

Maarten Spijkerman TC O19 Mspijkerman@vvsvi.onmicrosoft.com  

Matthias Odding TC onderbouw Modding@vvsvi.onmicrosoft.com  
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2. Inhoudelijke informatie 
 
 

2.1 Gebruik velden 

1. Hoofdveld 
2. Veld 2 
3. Kidscourt 

 
De natuurgrasvelden (velden 1,3 en 4) worden alleen voor wedstrijden gebruikt, dus NIET 
voor trainingen, tenzij er wedstrijden op de kunstgrasvelden moeten worden gespeeld. 
 

2.2 Materialen 

- De doelen met ronde hoeken mogen op deze velden gebruikt worden 
- De normale trainingsmaterialen ( ballen, pionnen, hesjes etc ) mogen gebruikt 

worden   
- De trainers nemen alle materialen mee naar het veld 
- De trainers brengen alle materialen weer terug naar het materiaalhok 
- De materialen zoals kleine doeltjes weer opruimen in de buitenberging 
- Indien doelen van de grasvelden gehaald worden, worden deze weer teruggezet. 
- Bidons worden niet gebruikt, iedereen neemt eigen bidon met water mee  

 
 

2.3 Gebruik kleedkamers, kantine en dug out 

- De kleedkamers zijn weer geopend ( zie aparte pagina kleedkamergebruik tijdens 
wedstrijden ) 

- De kantine ( en tent ) is ook weer open ( verplichte registratie via QR scan ) 
- De toiletten zijn ook weer open 
- Het materiaalhok is nog steeds alleen toegankelijk voor trainers  
- De buitenberging is wel in gebruik ( doeltjes ) 
- EHBO is toegankelijk voor trainers  
- Dug-out is NIET beschikbaar voor volwassenen bij jeugdwedstrijden. Tenzij hier geen 

kinderen plaatsnemen. Bij senioren max. 2 personen in de dug-out. 
 
 

2.4 Werkwijze 

- Trainers en spelers komen zoveel mogelijk nog in trainingskleding naar het sportpark 
- Bij aankomst via de juiste route je fiets of auto parkeren of je kind brengen/ophalen 
- Direct naar de juiste kleedkamer / het juiste (trainings)veld doorlopen 
- Ouders mogen weer op het sportpark komen, maar niet mee de kleedkamer in om te 

helpen met aan-uitkleden 
- Op het veld word je verder begeleid door je trainer(s) welke instructies je goed 

opvolgt 
- Tijdens de training volg je ook de (voetbal) instructies van je trainer(s) 

 



3. Plattegronden  

  

 

**Fietsenstalling wordt vanaf komende maandag verplaatst. Alleen de 
brommers staan nog wel op de “oude” plek. 

 
 
  

  

  

  

Fietsenstalling** 

Route voor auto’s 

Route voor fietsers 

Looproute deelnemers 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4. Trainingsschema Jeugd en Senioren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Note: ingangsdatum 10-09-2020, wijzigingen uitsluiten mogelijk na overleg met de voorzitter of secretaris van de  
BG-voetbal. Communicatie verloopt via de coördinatoren.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Protocol  
 
Belangrijke informatie/voorschriften omtrent Coronavirus 
 
In verband met de voorschriften omtrent het Coronavirus willen wij je aandacht vragen voor 
de volgende veiligheidsvoorschriften: 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als er ook nog iemand in jouw 
huishouden koorts heeft of als iemand in jouw huishouden positief is getest op het 
nieuwe coronavirus blijft het hele gezin thuis; 

• Ouders en/of verzorgers zijn weer welkom op het sportpark. Maar geef aub het 
goede voorbeeld met afstand houden etc. etc. 

• De kleedkamers zijn weer geopend, let op de maximale bezetting per kleedkamer, 
staat aan de binnenzijde van de toegangsdeur; 

• Neem je eigen bidon en gebruik die ook alleen zelf; 
• Ga thuis voor de zekerheid naar de wc, er zijn op het sportpark voorzieningen 

ingeregeld en extra schoonmaak maar……..; 
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot de trainers en/of andere mensen die 18 jaar of 

ouder zijn. Twijfel je over de leeftijd, houd dan 1,5 meter afstand; 
• Wij zorgen voor handgel/zeep zodat de spelers voor en na de training hun handen 

kunnen schoonmaken bij ingang kantine; 
• Wij willen de ouders en/of verzorgers dringend verzoeken om thuis bovenstaande 

afspraken en voorschriften alvast uit te leggen. Wij zullen er als organisatie ook op 
toe zien dat dit meerdere malen herhaald wordt op het voetbalveld.  

• Laat waardevolle spullen (zoveel mogelijk) thuis, schrijf desnoods het 
telefoonnummer van je ouders aan de binnenkant van je arm 

 
• Zowel voor trainers als voor de spelers/speelsters geldt: indien je je niet veilig voelt 

om deel te nemen / training te geven maak dit bespreekbaar met je coördinator. 
 

• Ook de kantine is weer geopend en er is een tent geplaatst als extra faciliteit. 
Registratie is voor beiden verplicht via de QR code die bij de ingangen aangeplakt 
hangt. Via de site kan dit ook: www.horeca.com/registratie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Kleedkamergebruik bij v.v. SVI en uitwedstrijden 
 
Belangrijke informatie/voorschriften omtrent het gebruik van de kleedkamers op 
wedstrijddagen. 
 
In verband met de voorschriften omtrent het Coronavirus en het veilig gebruik van de 
kleedkamers gelden onderstaande regels/voorschriften: 

• Alle teams t/m U12, ook van de tegenstander, dienen thuis om te kleden/douchen. 
Er worden voor deze teams geen kleedkamers ter beschikking gesteld. 
Kleedkamer 6 is als uitwijkmogelijkheid beschikbaar. Hier mogen geen volwassenen 
naar binnen dus alleen de kinderen van deze teams.    

• Elke kleedkamer heeft een beperkte capaciteit, deze aantallen staan op de 
binnenkant van de deur. 

• Elk team vanaf U13 (ook tegenstander) heeft 1 kleedkamer tot zijn/haar beschikking, 
wees dus op tijd en deel je team in zodat iedereen kan omkleden en douchen.  
Kijk goed op sportlink/voetbal.nl welke kleedkamer er voor jou en je tegenstander 
aangewezen is. 

• Voor alle teams geldt (behalve SVI 1): neem je tassen mee naar het veld. Laat de 
kleedkamer leeg achter, ook na het omkleden voor de wedstrijd. Dit geeft ruimte om 
de doorloop sneller en soepeler te laten verlopen. 
DEEL DIT OOK MET JE TEGENSTANDER.  

• Kleedkamers mogen niet op slot voor/tijdens en na de wedstrijden en de deuren 
dienen zoveel als mogelijk open te blijven staan voor goede ventilatie. 

• Wij willen de ouders en/of verzorgers dringend verzoeken om thuis bovenstaande 
afspraken en voorschriften alvast uit te leggen. Wij zullen er als organisatie ook op 
toezien dat dit meerdere malen herhaald wordt op het voetbalveld.  

• Laat waardevolle spullen (zoveel mogelijk) thuis, schrijf desnoods het 
telefoonnummer van je ouders aan de binnenkant van je arm. 

 
Deze informatie wordt door middel van een speciaal boekje ook aan alle 
voetbalverenigingen in onze stad en de regio verstuurd zodat zij ook op de hoogte zijn van 
de voorschriften bij v.v. SVI.     
 
Belangrijke informatie/voorschriften omtrent uitwedstrijden 

• Bekijk de voorschriften op de website ( of sportlink ) van de tegenstander  waar je 
moet spelen. 

• Neem bij twijfel geen risico en zorg dat alle spelers omgekleed naar de wedstrijden 
gaan zodat je geen kleedkamer nodig bent. 

• Vraag bij onduidelijkheid via je coördinator wat de beste aanpak is. 
• Zorg tijdens het vervoer in de auto’s dat alleen een volwassene meegaat als 

chauffeur en geen extra volwassene(n). Mocht(en) die toch meegaan/mee moeten 
dan dient deze een mondkapje te dragen. 

• Volg ook hierbij de richtlijnen van de veiligheidsregio/RIVM   



 

7. Tips en tricks / dingen om rekening mee te houden 
 

Deze zijn met name voor de trainers: 
 
- Training geven op anderhalve meter afstand is heel anders dan je gewend bent. Houd er rekening  
   mee dat het afstandelijk voelt. Er wordt veel meer gevraagd van de verbale vaardigheden en   
   lichaamstaal en waar je normaal een hand of High five geeft heb je nu geen contact. Daar moet je  
   echt even doorheen en aan wennen, houd hier rekening mee. 
 
- Als deelnemers aankomen bij de training, benoem herhaaldelijk dat ze afstand tot jou dienen te  
  houden in het geval van kinderen onder 18.  
 
- Wat te doen als deelnemers de regels overtreden? Eerst aanspreken op gedrag, tweede  
   waarschuwing is vertrekken. 
 
- Wat doe je als een kind de veter los heeft? Laat een ander kind dit strikken. 
 
- Wat doe je als een kind huilt of een blessure heeft? Handel naar eigen inzicht. Indien je onverhoopt  
  toch moet aanraken, zorg dat je handschoenen aantrekt en/of ontsmet daarna direct  
  jouw handen. 
 
- Houd er rekening mee dat je als trainer niet meer zo makkelijk door de spelopstellingen kan lopen.  
  Neem dit mee in de organisatie van je activiteit, bedenk waar jij gaat staan tijdens de oefening en  
  houd hier rekening mee. Zet bijvoorbeeld met pionnen een vak van 3m x 3m af waar jij binnen blijft  
  en kinderen nooit binnen mogen komen, of een baan van 4m breed rondom je spelvormen. 
 
- Houd er rekening mee dat je voorafgaand aan een training al je materialen klaar hebt staan ( jij mag    
  alleen in het ballenhok komen ) en stem voor de training goed af met je assistent trainer hoe je de  
  vormen begeleid.  
 
- Probeer je activiteit zo in te richten dat je zo min mogelijk materiaal deelt. Laat zo min mogelijk  
  mensen aan het materiaal komen. Doelen ophalen terugzetten kan met max 4 spelers ( op elke  
  hoek ) 
 
- De ( kleine ) doeltjes moeten na gebruik weer teruggebracht worden in de buitenberging tenzij ze  
  door de volgende groep ook weer gebruikt worden.  
 
- Na de laatste training moeten de buitenberging en het materiaalhok door de trainer worden  
  afgesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Info 
 
 
Vanuit de KNVB en NOC-NSF is er veel informatie beschikbaar en we hebben in dit draaiboek 
zoveel mogelijk van deze zaken ingevoegd om tot een goede Corona proof trainingsperiode 
te komen. 
 
Indien er vanuit de overheid nieuwe richtlijnen en/of maatregelen komen zullen we dit 
direct verwerken en waar nodig aanpassen in de trainingen. 
 
Hierbij nog een paar links indien u / jij zelf nog meer informatie wil lezen: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
https://voetbal.nl/protocol  ( inloggen is handig ook voor toekomstige info ) 
 
 
 
Mochten er onverhoopt vragen/opmerkingen zijn of gebeurt er iets waar u / jij wat mee moet dan 
verzoeken we u dit te melden bij de trainer en/of coördinator. 
 
 
Veel succes, blijf gezond en veel plezier weer op de velden. 
 
 
Namens 
 
 
Algemeen Bestuur 
Bestuur Groep Voetbal  
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