
 

Aanvullende info leiders 
Corona-voetbal-afspraken 

 
Beste jeugdleider, 

 

Naast het document, dat in jullie groepsapp gedeeld is met de spelers, willen we 

onderstaande punten specifiek nog onder de aandacht van onze jeugdleiders brengen. 

 

1. Van leiders verwachten we niet alleen een voorbeeldfunctie met betrekking tot het in 

acht nemen van de corona maatregelen, maar ook dat ze de spelers aanspreken 

wanneer zij dit niet doen.  

2. Zorg, dat je direct bij opening van de poort aanwezig bent en de materialen gaat 

halen. Start daarna direct met het uitzetten van de oefenvormen. 

3. De materialen liggen buiten klaar aan de achterkant van het materiaalhok. Lever ze 

daar ook na afloop zo snel mogelijk weer in en verlaat het complex. 

4. Leg vooraf aan de groep nog eens duidelijk de afspraken met betrekking tot afstand 

en persoonlijk contact uit. Denk aan, geen handen schudden, geen high five of boks. 

Hoe de training georganiseerd is met betrekking tot doorschuiven naar een oefening. 

Maar ook bij de JO7 t/m JO11 niet samen juichen met fysiek contant na een doelpunt 

in het partijspel. 

5. Sommeer de spelers na afloop van de training direct het complex te verlaten.   

6. Voor de JO7 t/m JO11 geldt de 1,5 meter regel voor de spelers onderling niet. Train 

daar bij voorkeur echter ook in kleine groepjes. Zet geen vorm uit, waarin ze met 

meer dan 3 kinderen in de rij staan, voordat ze aan de beurt zijn. Zeker als je met 

twee leiders aanwezig bent, zet dan ook twee vormen uit. Een partijspel ter afsluiting 

mag hier wel.  

7. Bij de JO13 t/m JO19 geldt de 1,5 meter regel wel voor de spelers. Hierop is geen 

enkele uitzondering mogelijk. Alle oefenvormen moeten hier dus aan voldoen. Via 

deze link is veel oefenstof te vinden (ook voor de jongere teams). 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal 

8. Bedenk van te voren de oefenvormen en train dus zeker bij JO13 en hoger in 

circuitvorm. 

9. Omdat we geen JO12-teams hebben en deze kinderen volledig in de JO13 ingedeeld 

zijn, hebben we om pragmatische redenen gekozen, deze kinderen niet te splitsen, 

maar bij hun teamgenoten te laten. Omdat er 13-jarige kinderen tussen zitten, is dan 

wel het gevolg, dat ze volgens de 1,5 meter regel moeten trainen. 

10. Deze 1,5 meter regel wordt uiteraard een grote uitdaging. Laat je hier niet door 

blokkeren, maar blijf er wel alert op. Zeker bij de pupillen kan er een veter los gaan 

of een traan vloeien. Die veter zal dan toch gestrikt moeten worden als het kind dit 

zelf niet kan. Probeer bij tranen of blessures echter dit eerst met bemoedigende 

woorden op te lossen. 

11. Een bloedneus kan uiteraard ook gebeuren. Laat de speler zelf zijn neusschot 

dichtknijpen en voorover buigen. Lukt het de speler niet alleen, bel dan de 

coronavrijwilliger. Deze doet dan medische handschoenen aan en neemt de speler 

mee het veld af naar een sanitaire ruimte.  

12. De corona-vrijwilliger moet ook gebeld worden, wanneer een speler vanwege een 

blessure of andere reden het veld moet verlaten. De speler verlaat niet alleen, maar 

samen met de corona-vrijwilliger het veld. De trainers blijven altijd op het veld bij de 

groep.  

13. De corona-vrijwilliger loopt over het complex rond en kan dus snel ter plekke zijn.  

Op dinsdag heeft Tom Dragstra (06 - 57 930 186) deze rol. 

Op woensdag Cindy Biermans (06 – 41 623 178).  

Daniël Simons (06 – 12 319 769) en Danny Halmans (06 – 42 063 048) zijn back-up.  

Sla deze nummers dus in je GSM op en heb de GSM bij je tijdens het trainen.   

 

Op voorhand willen we jullie al hartelijk danken voor jullie inzet, betrokkenheid en 

bereidheid. Zeker ook namens het toch grote deel van onze jeugdleden die staan te 

popelen om tegen een bal te trappen. 

 

 

Met sportieve groet, 

De jeugdcommissie 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal

