
BELANGRIJK >>> Atlantis jeugd hervat trainingen! 

Als vereniging zijn wij heel blij dat de maatregelen van de regering en het RIVM het toestaan om de 

trainingen voor de jeugd weer te hervatten. De jeugd technische commissie heeft hiervoor een plan 

van aanpak gemaakt, zodat de trainingen en de logistiek erom heen goed verlopen. 

Dit plan is uitgewerkt op basis van de protocollen van de Gemeente, KNKV en NOC/NSF.  

Het plan is ook goedgekeurd door de gemeente. Belangrijk uitgangspunt hierbij is én blijft de 

gezondheid en veiligheid van iedereen. Daarom vragen we jullie aandacht om ons plan goed te 

lezen en ook door te nemen met uw kind. 

Algemeen 

• Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep 

t/m 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar; 

• De leeftijdsregels van het RIVM zijn strikt. Spelers vanaf 12 jaar adviseren we om een 

legitimatiebewijs mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd 

worden; 

• Zorg ervoor dat je maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent, niet 

eerder! 

• Op de trainingsavonden zullen 2 corona verantwoordelijken aanwezig zijn. Een 

afgevaardigde van het bestuur en een van de JTC (jeugd technische commissie)  

Zij begeleiden en controleren bij de uitvoering van het door ons opgestelde protocol en te volgen 

maatregelen. Deze personen zijn herkenbaar. 

 

Trainingsschema: 

Maandag (1e training 11 mei) 

17.30-18.30 uur Veld 1: F1, E1                      Veld 2: D1, D2 

18.45-19.45 uur Veld 1: C12-jarigen*             Veld 2: C13-jarigen** 

20.00-21.00 uur Veld 1: B1***                      Veld 2: B2*** 

Woensdag (1e training 6 mei) 

17.30-18.30 uur Veld 1: F2, E1                        Veld 2: D1, D2 

18.45-19.45 uur Veld 1: C12-jarigen* 

20.00-21.00 uur Veld 1: A2***                       Veld 2: A1*** 

Zaterdag (1e training 2 mei) 

10.00-11.00 uur Kangoeroes (3 t/m 6 jarigen) 

 

*C12 jarigen: dit betreffen de C-spelers tot en met 12 jaar. 

**C13 jarigen: dit betreffen de C-spelers van 13 jaar. 



*** B en A trainen vooralsnog 1x per week. De B op maandag, de A op woensdag.  

• De trainingen voor de Kangoeroes en F t/m C-12 jeugd worden normaal hervat waarbij wij 

de ouders vragen om de kinderen te vertellen dat ze niet binnen de 1,5 meter van de 

trainers en andere volwassenen mogen komen. 

• Voor de A-, B-, en C-13 jeugd van 13 t/m 18 jaar wordt er 1x per week een training 

georganiseerd. Hierbij is het belangrijk dat we de 1,5 meter maatregelen gehandhaafd blijft. 

Wanneer er met paal en bal wordt getraind is het van belang dat deze teams altijd in vaste 

2-tallen trainen met een ‘vaste’ set materiaal. 

 

Accommodatie & hygiëne 

• Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het Atlantis veld 

• Kinderen die gebracht worden met de auto, worden buiten het hek afge zet (ouders blijven 

in de auto). Volg de aangegeven route op de parkeerplaats. Er zijn geen ouders aanwezig 

voor, tijdens of na de training van hun kind(eren) op het Atlantis terrein.  

• Er is éénrichtingsverkeer bij in-en uitgaan van het hek. Volg de daarvoor aangegeven route 

bij het Atlantis Veld. 

• Na afloop van de training moeten de kinderen en trainers direct de accommodatie  verlaten. 

• Op het parkeerterrein is aangegeven hoe de verkeers-, fiets- en loopstromen moeten lopen. 

• Voorafgaand aan en na afloop van de training wast iedereen thuis z’n handen. 

Desinfecterende handgel is beschikbaar op het terrein. 

• Neem zoveel als mogelijk je eigen desinfecterende handgel mee. 

• Sportmaterialen, kranen en andere dingen die gebruikt worden voor en na gebruik 

gereinigd. 

• Er is geen toegang tot de kleedkamers en kantine. Ook het scheidsrechtershok (toilet) en de 

EHBO zijn gesloten. In geval van nood is de corona verantwoordelijke in het bezit van de 

sleutels en zal het begeleiden. 

• Het klaarleggen en schoonmaken van het trainingsmateriaal wordt verzorgd door Edwin 

Verweij eventueel met hulp van een corona verantwoordelijke. Het klaarzetten van het 

materiaal gebeurt door de trainers. Bij wisselen tussen de trainingen worden de materialen 

schoongemaakt door de trainers van de vorige training. 

 

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 

• Op een korfbalveld mogen maximaal 20 spelers aanwezig zijnen 4 trainers.  

• Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan 

• De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.  

 



Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 

• De spelers, speelsters en trainers dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand 

van elkaar te houden; 

• Op één korfbalveld mogen maximaal 16 spelers aanwezig zijn, en 4 trainers 

• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan. 

Algemeen voor sporters 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de accommodatie; 

• Kom in sportkleding naar de training. De kleedkamers zijn gesloten. Toilet alleen in geval van 

nood te gebruiken. 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

• Blijf thuis als iemand in gezin koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen in je huis 24 uur geen klachten heeft gehad mag je weer sporten en naar buiten.  

• Schud geen handen; 

• Neem je eigen bidon mee en gebruik die alleen; 

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toile en was je  handen; 

• Zit tijdens de training niet aan je gezicht; 

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie; 

• Volg de aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke en de trainers op.  

 

Voor ouders/verzorgers 

• Neem dit protocol goed door met en wijs uw kind op het naleven van de regels. Wij moeten 

dit samen doen om te zorgen dat wij op deze manier de trainingen komende periode voort 

kunnen zetten zonder problemen te krijgen met de gemeente. 

• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; ga niet carpoolen 

• Breng je kinderen niet als je kind een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  

• Breng je kinderen niet als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of 

benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je weer sporten 

en naar buiten. 

• Breng je kind niet naar de sportlocatie als iemand in je huishouden positief getest is 

op Corona. Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 

ziek kan worden moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie.  

• Blijf op afstand van elkaar; 1,5 meter en/of in de auto buiten de sportaccommodatie.  



• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training 

• Laat je kind voor het weg gaan naar de training thuis alle sportkleding aantrekken, naar het 

toilet gaan en handen wassen. 

• We willen de ouders vragen telefonisch bereikbaar te blijven tijdens de trainingstijden 

mocht uw kind toch tijdens de training opgehaald moet worden. 

• Zoals jullie zien is het trainingsschema zodanig aangepast dat de eindtijden en begintijden 

niet op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat er minder drukte ontstaat bij de opstart van 

de trainingen van de volgende teams. Het helpt ons als u ervoor kunt zorgen dat uw kind op 

tijd wordt gebracht / komt en wordt gehaald / weggaat, zodat we onnodige drukte op het 

veld voorkomen. 

• Indien je kind verhinderd is, dan meld je je kind-zoals gewoonlijk -tijdig af bij de trainer. 

 

Wij zijn blij dat we weer kunnen starten met trainen. Vanwege alle richtlijnen waar iedereen zich aan 

moet houden, willen we nogmaals benadrukken dat iedereen zijn/haar medewerking hieraan moet 

verlenen. Alleen binnen de gestelde regels kunnen we dit organiseren. We hopen iedereen te zien 

vanaf zaterdag 2 mei. 

Als er nog vragen zijn met betrekking tot dit protocol dan kunt u zich wende n tot Hans Klijn (Vz TC), 

e-mail: hans.klijn@kvatlantis.nl, tel. 06-40791989. 

 

Hartelijke groet, 

Jeugd Technische Commissie & Bestuur KV Atlantis 
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