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Protocol: trainingen sporthal de Els voor jeugd 
tot 18 jaar vanaf 31 mei 2021                                             
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen 
Voor het betreden van de sporthal gelden de maatregelen van het RIVM. Blijf thuis en laat je testen, als: 
- Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. 
- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
- Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona. 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 
 
Hygiënemaatregelen 
Deze hygiënemaatregelen gelden voor alle leeftijden.  

- Was voor en na afloop je handen en onderarmen met water en zeep. 
- Zorg nadat je het veld hebt opgebouwd en opgeruimd je handen wast.  
- Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 
- In de Bouwmeester en de Els geldt de verlichting om een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 

13 jaar bij binnenkomst en vertrek.  
 

Training 
- Iedereen moet in sportkleding naar de sporthal komen en je loopt direct door naar de zaal waar je 

traint. Voorafgaand en na de training zijn de kleedkamers niet beschikbaar. Na afloop kan er niet 
gedoucht worden. Van de toiletten kan wel gebruik worden gemaakt. 

- Trainingsballen liggen in de afgesloten ruimte. Trainers weten waar. Na afloop van de training alle 
ballen weer opruimen en in de afgesloten ruimte leggen. Ook de palen en het net opruimen. 

- Na afloop van de training niet nazitten in de sporthal. Er wordt van iedereen verwacht na afloop van 
de training volgens de aangegeven route de sporthal zo spoedig mogelijk te verlaten. 
 

Looproutes 
- Het Coronateam van sporthal de Els heeft looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht zodat 

iedereen zich zoveel mogelijk kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de blauwe pijlen 
op de vloer. 

- Er mag geen publiek komen. 
- Ouders van jeugdleden die hun kind naar de sporthal brengen en ophalen, worden verzocht buiten 

te wachten.  

- Nog steeds geldt; kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de sporthal! 
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Richtlijnen in het kort 
- Voor trainingen in teamverband wordt er voor de jeugd tot 18 jaar een uitzondering gemaakt.  

Zij mogen 'gewoon' blijven trainen. Ook zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club 
toegestaan.  

- Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. 

- Sporters tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, zowel binnen als buiten het veld niet. 
Voor trainers geldt: houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk 
voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. 
Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. 

- Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een punt of bij 
een wissel. 

- Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. Applaudisseren wel. 
- De palen en netten worden door de laatst trainende teams weer opgeruimd! Ook mogen de 

ballenkarren na afloop van de training weer naar het clubgebouw. 
- Kom in sportkleding naar de sporthal. Kleedkamers zijn gesloten. 
- Onze trainers zijn nog steeds onze corona functionarissen in de sporthal. Zij zijn herkenbaar aan de 

gele of oranje hesjes en aanspreekpunt tijdens de training. Samen met de spelers maken jullie het 
mogelijk om samen te volleyballen met inachtneming van de boven genoemde regels! 
 

 

 

 

  


