VV Kessel richtlijnen en regels m.b.t. start trainingen per 4-5-2020
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te
faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van het kader van sportaanbieders.
VV Kessel juicht dit initiatief van harte toe en heeft aan de hand van de richtlijnen van de gemeente
Peel en Maas en het sportprotocol van de NOC/NSF en de KNVB spelregels opgesteld voor haar
trainers, spelers en de ouders. De trainingen zullen weer starten op maandag 4 mei en er zal
wekelijks geïnventariseerd worden hoe de trainingen verlopen. Mochten de maatregelen (vanuit
kabinet, gemeente of vanuit de vereniging) om welke reden dan ook wijzigen, zullen we dit
aanpassen in de richtlijnen van VV Kessel en naar jullie communiceren.
Voor de JO13 heeft dit als gevolg dat er door jeugdspelers die 12 jaar zijn wel getraind mag worden
zonder in achtneming van 1½ meter afstand en voor de 13 jarigen wel hiermee rekening gehouden
dient te worden. VV Kessel heeft besloten om voorlopig alleen met jeugdleden t/m 12 jaar te trainen
om VV Kessel en de betreffende trainers niet in een lastig parket te brengen.
Na inventarisatie bij de trainers/spelers van de JO15, JO17 en JO19 bleek dat er weinig animo was om
de training weer op te starten volgens de nieuwe richtlijnen.
VV Kessel heeft er in eerste instantie voor gekozen om op te starten met haar eigen jeugdleden.
Mochten er toch vragen zijn van kinderen die momenteel nog niet lid zijn van VV Kessel om deel te
nemen aan een training dan laat hun contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie van
VV Kessel (Ruud Heldens, Freek Hillen, Kim Hunnekens of Bram Pennings). Zij kunnen dan in overleg
met betreffende trainers bekijken of uitbreiding van hun team mogelijk is.
DE TRAININGEN STARTEN MAANDAG 4 MEI.
In overleg met de trainers / leiders hebben we een schema opgesteld van de teams die de training
weer gaan opstarten. De trainingen zullen allen op Veld Naus (Rode Eggeweg/Scheutenbergweg)
gaan plaatsvinden en we vragen iedereen om daarbij als volgt te werk te gaan.
• Trainers en leiders pakken de trainingsspullen in het materialenhok en de lockers. Hier is
desinfectie middel aanwezig waarmee de spullen schoon gemaakt kunnen worden;
• Ouders brengen hun kinderen (of kinderen komen zelf) 5 minuten (in de protocollen van de
KNVB staat 10 minuten echter VV Kessel hanteert 5 minuten) voor aanvang naar de training;
(THUIS HANDEN WASSEN EN NAAR TOILET GAAN VOOR DE TRAINING)
• Neem een eigen bidon voor de training; (DRINK NIET UIT ELKAARS BIDON)
• Kinderen betreden het veld door het aangegeven poortje aan de zijde waar ze training hebben
(helft 1 of 2);
• Ouders betreden het veld niet en blijven dus buiten het poortje (OOK NIET BIJ HET OPHALEN
VAN DE KINDEREN NA AFLOOP VAN DE TRAINING);
• Het is niet de bedoeling dat ouders bij de training blijven kijken;
• Bij het ophalen van de kinderen kan het zijn dat u even moet wachten. Houd hierbij rekening
met de 1½ meter afstand regels van de overheid;
• Voor iedereen (ouders, trainers, bestuur maar vooral voor de JEUGDSPELERS) is dit een nieuwe
en vooral zeer uitzonderlijke situatie. Dit zal tijd nodig hebben voor een ieder om hier aan te
wennen. Ga hier op een goede en respectvolle manier met elkaar om en mocht er iets zijn dan
bespreek dit met elkaar of met een van de bovengenoemde jeugdcommissie leden.

Indeling trainingsavonden VV Kessel jeugd per 4-5-2020

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18.30 - 19.30
18.30 - 19.45
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30

VELD NAUS
Poortje 1
Poortje 2
Helft 1
Helft 2
JO9-1
JO9-2
JO13-1
JO13-2
Mini F / JO8-1 JO10-1
JO11-1
JO11-2

Richtlijnen (samenvatting):
* Jeugdspelers hebben via betreffende poortje toegang tot hun helft
* Let op: 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn
* Tijdig afmelden voor training
* Thuis handen wassen en naar toilet gaan
* Neem eigen bidon mee
* Ouders betreden het veld NIET en blijven NIET kijken
* Trainers regelen het trainingsmateriaal en ruimen dit ook op
* Respecteer de regels zoals deze zijn opgesteld
* Veel trainingsplezier voor de jeugdspelers en trainers!

VELD NAUS
Poortje 1

Helft 1
Poortje 2

Veld 3

Helft 2

We hebben onderstaand nog een samenvatting geplaatst van de richtlijnen vanuit het NOC/NSF en
de KNVB welke we toegepast hebben op de regels/richtlijnen binnen VV Kessel.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/algemenehygi%C3%ABne-maatregelen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar
buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19);
• Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie (DOUCHES EN TOILETTEN ZIJN GESLOTEN BIJ VV
KEESSEL, BETREFFENDE LEIDERS/TRAINERS KUNNEN DE BENODIGDE TRAININGSSPULLEEN
PAKKEN BIJ HET MATERIAAL)
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
naar huis.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-trainers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten
worden;
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen
enkel moment toegestaan;
• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen
waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt;
• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training
direct naar huis gaan;
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
Voor de jeugdspelers
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-spelers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• meld je tijdig af voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je team;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; (ZIE INSTRUCTIE HIERBOVEN)
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en
bestuursleden;
• jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met
de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; (DRINK NIET UIT ELKAARS BIDON)
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-ouders
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig af voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je team;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

