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Inleiding 
In dit coronaprotocol kunt u lezen hoe RKSV de Tukkers de trainingen voor haar voetbal- en 

handballeden in de coronatijd vormgeeft. Door het coronavirus hebben de trainingen een periode 

stilgelegen en het is niet vanzelfsprekend dat deze trainingen direct weer kunnen worden hervat zoals 

we geëindigd zijn. In samenwerking met de Werkgroep Jeugd en de Technische Commissies (handbal 

en voetbal) van RKSV de Tukkers is dit document tot stand gekomen.  

Dit protocol is geschreven voor zowel de handbaltak als de voetbaltak van onze vereniging.  

De handbalsters zullen hun trainingen zoveel mogelijk afwerken op het beachveld op ons 

sportcomplex, de voetballers zullen doorgaans trainen op de kunstgrasvelden. De natuurgrasvelden 

zijn, vanwege onderhoud, niet in gebruik.   
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Invulling van het coronaprotocol 
RKSV de Tukkers is van mening dat de adviezen in de bijlagen helder en duidelijk zijn. De taak van de 

vereniging is om deze adviezen allereerst te communiceren met de leiders, trainers en vrijwilligers, 

spelers en ouders/verzorgers.  

De coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen zullen trainers en leiders informeren. De 

trainers/leiders zullen vervolgens hun eigen spelers en de ouders/verzorgers van de spelers 

informeren.  

 

Na een inventarisatie zal er een schema gemaakt worden welke teams op welk tijdstip op het complex 

van de Tukkers aanwezig zijn. We hanteren de maatregelen die door het NOC*NSF, de KNVB en de 

NHV zijn opgesteld. Kort samengevat houdt dat in dat:  

- Spelers/speelsters welkom zijn om te trainen als ze niet verkouden of grieperig zijn. Als een 

speler zich moet afmelden voor een training, doet hij/zij dat bij de eigen trainer.  

- Spelers/speelsters zoveel mogelijk zelfstandig naar het sportcomplex komen. Mochten ze toch 

door ouders/verzorgers gebracht worden, dan worden zij op de parkeerplaats van de Tukkers 

afgezet.  

- Spelers/speelsters zijn maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig op het 

sportcomplex en zullen het complex direct na de training weer verlaten. Douchen zal thuis 

gebeuren.  

- Voorafgaand aan de training zal door alle deelnemers (trainer en spelers) de handen thuis 

gewassen worden. Na afloop van de training zal opnieuw, thuis de handen gewassen worden.  

- De toiletten zullen alleen bij hoge uitzondering geopend worden.  

- De EHBO en AED zijn te allen tijde beschikbaar. De EHBO-doos bevindt zich achter de deur naar 

kleedkamer 1 en de bestuurskamer. Deze deur is door de trainer te openen met een 

kleedkamersleutel. De AED hangt onder de overkapping voor de kantine.  

- De trainers zijn geïnstrueerd over het verantwoord sporten en het aanspreken op ongewenst 

gedrag.  

- De trainers zijn op de hoogte gesteld van de verschillende trainingsvormen met 1,5 meter 

afstand. Onder andere RINUS heeft een aantal oefeningen online beschikbaar. 
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen  

- De sportmaterialen beschikbaar zijn voor trainers. Zij kunnen deze materialen uit hun eigen, 

afgesloten materiaalhok halen. 

- Er één persoon per keer in het ballenhok aanwezig mag zijn. Zorg er als trainer dus voor dat je 

op tijd je spullen hebt.  

- Het schema van de trainingen is zo opgesteld dat teams elkaar niet zullen kruizen op ons 

complex. De trainer ziet erop toe dat de spelers direct na de training teruggaan naar huis.  

- Spelers/speelsters hun eigen bidon met water meenemen. Spelers/speelsters mogen ook 

alleen hun eigen bidon gebruiken.  

- De trainers 1,5 meter afstand van de spelers/speelsters houden.  

- Bij de training geen toeschouwers aanwezig zijn.  

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/categorie-t/m-18-jaar-o14---o19/15-meter-trainingen
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- Vermenging tussen de leeftijdsgroepen (tot en met 12 én 13 jaar en ouder) is niet toegestaan. 

- Er wordt alleen op de kunstgrasvelden en het beachveld getraind.  

- Per 11 mei 2020 kunnen ook de seniorenteams weer trainen bij de Tukkers met de 

inachtneming van de 1,5 meter én het naleven van het coronaprotocol.  

- Op het sportcomplex zullen posters van het sportprotocol van NOC*NSF duidelijk zichtbaar 

aangebracht worden om iedereen nogmaals te wijzen op de regels. 
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Bezetting sportcomplex ’n Loarkamp 
Op onderstaand schema is aangegeven op welk moment welk team aan het trainen kan zijn. Het ligt 

uiteindelijk aan een trainer of het team ook daadwerkelijk traint, of dat het bijvoorbeeld maar één 

keer in de week gaat trainen.  
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Routing sportcomplex ’n Loarkamp 
De spelers komen via de hoofdingang het sportcomplex binnen. De handbalsters zullen voor de 

kleedkamers rechts afslaan richting het beachveld. De voetballers/voetbalsters zullen rechtdoor door 

de hoofdingang lopen. 

De spelers die op het pupillenveld trainen, kunnen om het hoofdveld lopen richting het pupillenveld.  

 

Voor de terugweg gaan de handbalsters langs het hoofdveld richting het trainingsveld, om het 

materialenhok heen, over het trainingsveld richting het hek naar de parkeerplaats. De voetballers gaan 

ook over het trainingsveld door het hek op de parkeerplaats weer naar huis.  
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Indeling poortwachters 
We werken in roulatiesysteem met onze poortwachters. Zij zullen erop toezien dat 

ouders bijvoorbeeld niet meegaan het terrein op en dat de spelers zich houden aan de 

1,5 meter maatregel. De poortwachters zijn te herkennen aan een hesje. 

In verband met de AVG hebben wij geen namen bij de poortwachters op de site. Het 

actuele schema wordt per groepsapp gedeeld met de poortwachters. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Silke Tulk – silke_tulk@hotmail.com   

 

Zaterdag:    09.00 uur – 10.15 uur: 

    10.15 uur – 11.30 uur:  

 

Maandag :   16.00 uur – 17.30 uur:  

17.30 uur – 19.00 uur:  

    19.00 uur – 20.30 uur:  

 

Dinsdag:   16.30 uur – 18.00 uur:  

18.00 uur – 19.30 uur:  

  19.30 uur – 21.00 uur: 

  21.00 uur – 21.30 uur:  

 

Woensdag:   16.00 uur – 17.00 uur:  

17.00 uur – 18.30 uur:  

    18.30 uur – 19.30 uur:  

    19.30 uur – 20.30 uur:  

    20.30 uur – 21.45 uur:  

 

Donderdag:    17.00 uur – 17.30 uur:  

17.30 uur – 18.30 uur:  

    18.30 uur – 19.30 uur:  

    19.30 uur – 20.30 uur:  

    20.30 uur – 21.00 uur:  

 

Vrijdag:   16.30 uur – 18.00 uur:  

    19.00 uur – 20.00 uur:  

    20.00 uur – 21.00 uur:  

mailto:silke_tulk@hotmail.com
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Bijlagen:  
 

Bijlage 1: advies van de gemeente Tubbergen 

https://www.tubbergen.nl/informatie-over-coronavirus-en-sport  

 

Bijlage 2: Advies van NOC*NSF 
Het advies van het NOC*NSF is als bestand bijgevoegd in dit document.  

 

 

Bijlage 3: Advies van de KNVB 

Jeugdprotocol algemeen 

  
Jeugdprotocol bestuurders 

 
Jeugdprotocol ouders 

 
Jeugdprotocol spelers 

 
Jeugdprotocol trainers 

 
 

Bijlage 4: Advies van de NHV 

https://www.handbal.nl/blog/2020/04/24/protocol-handbal-breedtesport/  

https://www.tubbergen.nl/informatie-over-coronavirus-en-sport
https://www.handbal.nl/blog/2020/04/24/protocol-handbal-breedtesport/

