De Lutte, 28-04-2020
Protocol/plan van aanpak SV De Lutte trainingen kinderen t/m 18 jaar tijdens Corona-crisis

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te
faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van
sportaanbieders (wij dus; SV De Lutte). Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren
de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
Op basis van deze regierol voor gemeenten heeft SV De Lutte, op basis van het gezonde verstand en
rekening houdende met het concept-protocol dat door NOC/NSF is opgesteld, een eigen
protocol/plan van aanpak opgesteld voor de voetbal- en handbalafdeling van SV De Lutte.
Het plan van aanpak richt zich op 2 groepen van onze leden (en niet leden) van SV De Lutte, waarbij
het gaat om zowel de voetbal- als de handbalafdeling. Ook de handbalmeiden gaan dus buiten op
ons sportcomplex trainen.
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar,
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om voor het verantwoordt en conform de richtlijnen
organiseren en uitvoering geven aan de trainingen en zullen ook handhavend optreden wanneer
wordt geconstateerd dat niet conform het protocol wordt gehandeld.
Onderdeel van ons protocol zijn “de Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen“, “de richtlijnen voor
trainers, begeleiders en vrijwilligers” en “de richtlijnen voor sporters“ zoals die in het conceptprotocol van NOC / NSF zijn vermeld. De genoemde maatregelen zullen wij dan ook uitvoeren. En
uiteraard met alle direct betrokkenen vooraf goed communiceren.
Alle trainers/leiders/vrijwilligers die trainingen geven staan onder coördinatie van een CoronaCoördinator-Trainingen-Jeugd oftewel CCTJ.
Voor de afdeling voetbal zijn dat:
• Elise Olde Monnikhof (maandag- en woensdagavond)
• Wouter Tijhuis (dinsdagavond)
• Hans Punt (donderdagavond)
• Back up Iwan Bult (technisch coördinator prestatieteams jeugd en senioren)
Voor de afdeling handbal is dit:
• Melanie Olde Riekerink met als back up Reanke Vrijkorte en Linda Nijhuis.
Allen verzorgen de 1e lijns handhaving van de opgestelde regels, en zijn dus bij trainingen fysiek
aanwezig en herkenbaar aan een geel hesje.
De 19 – jarigen van onze groepen onder 19-1 en onder 19-2 kunnen helaas niet meetrainen, de
richtlijnen van RIVM en het kabinet laten dit niet toe. Dat betekent dat we onze 18-jarige jongens van
onze beide onder 19-groepen elk apart laten trainen. Ook bij de handbal A-jeugd laten we alleen de
18-jarige dames meetrainen en zijn helaas de 19-jarigen uitgesloten van deelname.

Voor onze onder 13-1 en 13-2 groep gaan we de 12 jarigen apart laten trainen. De 13-jarigen van
onder 13-1 en 13-2 groep gaan samen trainen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Bij de
handbaldames hebben we dit probleem niet. Het zou kunnen dat we op een later moment de 12
jarigen met de 13 jarigen laten meetrainen waarbij wij uiteraard dan voor die 12-jarigen ook de 1,5
meter afstand -spelregel respecteren!
We willen 6 mei 2020 starten met het geven van trainingen. We hopen op snelle instemming van de
gemeente, zodat we voorbereidingen kunnen treffen om dit allemaal vanaf 6 mei 2020 succesvol te
laten zijn.
We gaan de 1e week na de meivakantie alle leerlingen van onze basisschool uitnodigen om deel te
nemen aan de handbal- en/of voetbaltrainingen. In de 1e week kunnen niet-leden zich melden, zodat
we weten wie er komen en zodat we ook die ouders kunnen informeren over de voorwaarden
waaronder er kan worden getraind. De 1e training voor niet-leden is dan in de week van 20 mei 2020.
We willen namelijk erg graag ook de niet-leden -na deze zware en lange periode van vooral zoveel
mogelijk thuisblijven- kosteloos aan de trainingen mee te doen.
1. Hoe zorgen we voor de veiligheid van de trainers (1,5 meter)
➢ Kinderen/trainers/leiders/vrijwilligers die ziek zijn, koorts of verkoudheid hebben,
komen niet op het sportpark maar blijven thuis. Ook wanneer kinderen zelf niet ziek
zijn maar een ander gezinslid wel Corona gerelateerde klachten heeft, blijft het
jeugdlid thuis.
➢ De kinderen/trainers/leiders/vrijwilligers staan vrijwillig op het veld, er geldt geen
verplichting aan onze huidige trainers van de verschillende groepen om trainingen te
geven. Jeugdleden nemen op vrijwillige basis deel aan trainingen. De ouders hebben
hierin een bepalende stem.
➢ De trainers/leiders/vrijwilligers gebruiken de hesjes van onderhoudsploeg om
herkenbaar te zijn en blijven, voor zover dit kan, tijdens de gehele training 1,5 meter
op afstand van de kinderen
➢ De trainers/leiders/vrijwilligers staan, voor zover mogelijk, naast het veld (buiten de
belijning) terwijl de kinderen uitsluitend in het veld/met pionnen afgezette ruimte
spelen.
➢ Bij elke jeugdgroep die training krijgt, zijn er 2 trainers aanwezig.
2. Desinfectie maatregelen
➢ Bij de entree op het sportpark staat desinfectiemiddel. Eenieder die het park
betreedt wordt geacht zijn/haar handen hiermee te desinfecteren.
➢ De gebruikte trainingsmaterialen worden voordat ze na de training weer worden
opgeborgen, gedesinfecteerd. De trainers dragen hier zorg voor, zijn hier
verantwoordelijk voor.
3. Hoe wordt de toegang tot het park geregeld
➢ De kinderen mogen uitsluitend op exact de aanvangstijd van de training, in
sporttenue op het sportpark komen en gaan bij einde training direct weer naar huis.
De trainer/leider/vrijwilliger ziet hier op toe.
Omkleden en douchen gebeurd thuis. Advies aan alle kinderen om vooraf thuis naar
het toilet te gaan. De kantine, kleedkamers en toiletten op het sportpark zijn
gesloten. Deze mogen niet worden gebruikt.

➢ Per app worden de teams op de hoogte gehouden van het tijdschema, wanneer zij
mogen trainen. Extra trainingen of andere gekozen tijden worden eerst overlegd en
daarna waar nodig gecommuniceerd met de CCTJ.
➢ Voor kinderen die niet zelf per fiets op het sportpark komen maar door de ouders
worden gebracht, geldt dat hun ouders op de parkeerplaats blijven staan of naar huis
gaan. Het jeugdlid betreedt via de poort ons complex. Ouders hebben geen toegang
tot het complex. En ouders houden op onze parkeerplaats ten opzichte van elkaar
altijd de 1,5 meter regel in acht.
4. Hoe spreiden we de toeloop naar het park en na de training het vertrek van de jeugd
➢ We hanteren een trainingsschema met aangepaste begintijden. Daardoor is er een
gespreide toeloop naar en afloop van ons sportcomplex. Hiervoor is een schema
opgesteld, dat verderop staat uitgewerkt.
➢ Fietsen stallen buiten het sportpark, ver uit elkaar. Er is voldoende ruimte op de
parkeerplaats.

5. Hoe kunnen we de 1,5 meter garanderen bij de trainingen van de jeugd vanaf 13 jaar
➢ Bij de trainingen vanaf 13 jaar kunnen oefenvormen als passen/trappen, afwerken
op doel in diverse varianten, oefeningen p.p. met de bal een prima uitkomst hiervoor
bieden. De trainer/leider/vrijwilliger ziet hier op toe. De technisch coördinator (Iwan
Bult) draagt bij aan het leveren van oefenvormen aan onze trainers. De KNVB en de
KNHB bieden hulp bij het bedenken van trainingen die “Corona-proof” zijn.
Let op: partijvorm is op dit moment nog niet mogelijk
6. Overige zaken
❖ CCTJ is aanspreekpunt voor alle trainer/leiders/vrijwilligers die de trainingen begeleiden
❖ EHBO koffer en AED zijn aanwezig en in het materiaalruimte opgeborgen. Deze ruimte is als
enige toegankelijk, de rest van de ruimtes op ons complex blijven gesloten. Trainers kunnen
als enige bij deze koffer en AED.
❖ Deze regels zijn van kracht totdat SV De Lutte na afstemming met de buurtsportcoach een
andere invulling mag geven aan de trainingen e.d.
❖ Bestuur SV De Lutte - Contactpersoon; John Meijerink (voorzitter)
❖ Keeperstrainingen worden niet gegeven.

7. Trainingsschema sv de Lutte Jeugd voetbal en Handbal.
Het gebruik van onze sportlocatie loopt via Elise Olde Monnikhof. Het aanspreekpunt voor de
gemeente zijn Jeroen Tijhuis, voorzitter Jeugdcommissie en Linda Nijhuis, voorzitter
Handbalcommissie. Uitgangspunt is dat groepen niet gemengd mogen worden tijdens de
wisseling van groepen op de locatie De Stockakker. We werken dan ook met variabele
timeslots, waarbij groepen op verschillende tijden wisselen. We houden rekening met
voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer van de jeugd zo gedoseerd mogelijk kan
gaan verlopen.
De dagen en tijden waarop er getraind wordt zijn:

Voetbal;
Dag
Maandag + Woensdag

Tijd
17.45-18.45

Groep
Onder 8 en onder 9

Veld
½ grasveld achter hoofdveld + klein
kunstgras
1/2 kunstgras hoofdveld 1
1/2 kunstgras hoofdveld 2

Maandag + Woensdag
Maandag + Woensdag

18.00-19.00
18.15-19.15

Maandag + Woensdag
Maandag + Woensdag

19.30-20.30
19.45-20.45

Onder 10-1 + 10-2 + 11-2
Onder 11 -1,12-1 + onder
13 (12 jaar)
Onder 17-1
Onder 19-1 (18 jaar)

Dinsdag + Donderdag
Dinsdag + Donderdag
Dinsdag + Donderdag
Dinsdag + Donderdag

18.00-19.00
18.15-19.15
19.15-20.15
19.30-20.30

Onder 13-1 + 13-2 (13 jr)
onder 15-1
Onder 15-2
Onder 19-2 (18 jaar)

½ kunstgras hoofdveld 1
½ kunstgras hoofdveld 2
½ kunstgras hoofdveld 1
½ kunstgras hoofdveld 2

Woensdag

15.30-16.30

Mini’s

½ kunstgrasveld hoofdveld

½ kunstgrasveld hoofdveld 1
½ kunstgrasveld hoofdveld 2

Handbal: laatste training op 16 juni 2020.
Dag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

Tijd
15.45-16.45
17.00-18.00
18.15-19.15
19.30-20.30

Groep
F jeugd
E1 en E2 jeugd
C1 jeugd
A jeugd / dames 2(18
jaar)

plaats
Beach of kleine kunstgras
Beach of kleine kunstgras
Beach of kleine kunstgras
Beach of kleine kunstgras

donderdag
donderdag

18.30-19.30
19.45-20.45

C1 jeugd
A jeugd/ dames 2 (18
jaar)

Beach of kleine kunstgras
Beach of kleine kunstgras

We streven er naar om op 6 mei te starten, maar het kan zijn dat sommige groepen wellicht later
willen beginnen. Of maar 1 x ipv 2 x willen trainen. In dit schema zijn we uitgegaan van de maximale
bezetting van onze velden en 2 x trainen per week.
Wanneer er inhoudelijke wijzigingen gaan plaatsvinden voor wat betreft het verschuiven van
trainingsdagen (bijvoorbeeld naar vrijdagavond of zaterdag), dan geven wij dit door.

