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Beste leden, 
 
Vanaf dinsdag 5 mei aanstaande kan er voorzichtig weer worden begonnen met de trainingen voor 
de jongste jeugd (4-12 jaar) en de junioren (13-18 jaar). De KNVB heeft een protocol opgesteld hoe 
dit op een veilige manier gedaan kan worden. Dit protocol is te vinden in de onderstaande link:  
 
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-
jeugdactiviteiten 
 
 

Leden van R.K.S.V. Achilles ’29 trainen op de maandag en woensdag, vanaf 6 mei 2020 
Leden van V.V. Germania trainen op de dinsdag en donderdag, vanaf 5 mei 2020 

 
 
R.K.S.V. Achilles ‘29 en V.V. Germania nemen deze gedragsregels in zijn geheel en ongewijzigd over, 
daarmee voorkomen we mogelijke verwarring. Het protocol bevat belangrijke informatie, specifiek 
voor trainers, sporters en ouders. We verzoeken iedereen met klem om het protocol door te nemen 
op de voor hem of haar relevante punten, en vragen ook aan ouders om het met de kinderen te 
bespreken. Op die manier is iedereen op de hoogte van de gedragsregels waar we ons met elkaar 
aan gaan houden de komende weken. 
 
Het is geweldig dat het sporten voorzichtig weer kan beginnen, maar veiligheid staat onverkort 
voorop. Om die reden vraagt het bestuur van R.K.S.V. Achilles ‘29 en V.V. Germania jullie aandacht 
voor de volgende maatregelen, in aanvulling op het algemene protocol van KNVB: 
 

• Om onderling contact zo veel mogelijk te voorkomen worden op het sportpark een 
natuurlijke looproutes uitgezet. Eenieder wordt geacht om zich hier te allen tijde aan te 
houden. 
1. Afzetten bij de hoofdingang; 
2. Betreden kunstgrasveld door poort 1; 
3. Trainen en kunstgrasveld verlaten door poort 2; 
4. Ophalen bij de 2e parkeerplaats aan de zijde van Pluryn (bij kleine kunstgrasveld) 

• De kantine, kleedkamers en het ballenhok blijven (voorlopig) gesloten.  
• Trainers zorgen voor het meenemen en terugbrengen van alle materialen. 
• De jongste jeugd (4-12 jaar) kan normaal trainen onder begeleiding van een trainer. De 

junioren (13-18 jaar) dienen bij het trainen een onderlinge afstand van 1.5m in acht te 
nemen. Bij alle activiteiten is een begeleider/trainer van de club aanwezig en herkenbaar aan 
kleding en/of hesje. We verwachten van de trainers dat ze de trainingsprogramma’s hierop 
aanpassen. 

• Het is niet toegestaan om oefenwedstrijden tegen andere verenigingen te spelen.  
• Alleen spelers en trainers hebben toegang tot het sportpark. Toeschouwers zijn niet 

toegestaan. Ouders wordt gevraagd om hun kinderen af te zetten op de parkeerplaats en 
deze weer te verlaten. 

 
 
 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-met-jeugdactiviteiten
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Om dit ordentelijk te laten verlopen vragen wij ouders: 

• Om de kinderen tien tot vijf minuten voor aanvang van de training af te zetten bij de 
hoofdingang en dan gelijk het sportpark te verlaten (waardoor ruimte ontstaat) 

• Om bij het ophalen bij de 2e parkeerplaats welke ligt aan de zijde van Pluryn (bij kleine 
kunstgrasveld) niet eerder te komen dan het moment dat de training afgelopen is, waardoor 
te grote drukte en overbodig contact worden vermeden. 

 
• Om de verkeersafwikkeling op de parkeerplaats soepel en veilig te laten verlopen wordt tot 

nader order een soort van één-richtingsverkeer ingesteld op de parkeerplaats. De 
hoofdingang oprit (bij de kantine) fungeert als ingang, de 2e parkeerplaats (bij Pluryn) als een 
soort van uitgang. 

 
Met inachtneming van bovenstaande maatregelen kan door onze jeugdleden weer gevoetbald 
worden! Wij vragen nadrukkelijk om altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop te 
stellen en gezond verstand te gebruiken bij het weer gezamenlijk gebruiken van het sportpark. 
 
De laatste en belangrijkste boodschap houdt elkaars veiligheid in de gaten. 
Dus ook voor trainingen geldt: zijn er ziekteverschijnselen in het gezin aanwezig, helaas geen training 
voor de jeugdspeler.  
 
Wij kijken ernaar uit om onze jeugdleden weer te ontvangen en wensen eenieder weer heel veel 
voetbalplezier! 
 
Blijf gezond! 
 
Het Bestuur van  
R.K.S.V. Achilles ’29 en V.V. Germania 
 
 


