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Beste CWO - er! 

We gaan ervoor! Vanaf 11 mei start CWO weer met het aanbieden van trainingen aan de jeugd! Wat 

fijn om elkaar na al die weken weer te zien en weer het veld op te mogen! 

Helaas zullen we met elkaar ons wel aan de nodige restricties moeten houden. Maar ook dat kunnen 

wij CWO-ers! 

Als eerste het trainingsschema,  dit ziet er als volgt uit.  
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Verder zijn er een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden. Niet omdat CWO het zegt, maar 

omdat we anders op last van overheid weer zullen moeten stoppen met training aanbieden. We 

willen het vooral veilig en beheersbaar houden voor iedereen! Aan de ouders vragen we dan ook om 

vooraf deze regels met je kinder(eren) te bespreken en duidelijk te maken dat het van belang is voor 

de hele club dat iedereen zich hieraan houdt. Lees alle regels dan ook goed door, ook die wellicht 

niet voor jou gelden, maar dan weet je wat de afspraken zijn. 

Regels veiligheid- en hygiëne voor iedereen 

• voor alles en iedereen geldt: je gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 

 blijf thuis of houdt je kind(eren) thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 
• blijf thuis of houdt je kind(eren) thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) 

en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
komen sporten; 

 
• blijf thuis of houdt je kind(eren) thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 
• voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt: houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere 

andere persoon buiten jouw huishouden; 
 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 

• vermijd het aanraken van je gezicht; 
 

 vermijd onnodige aanrakingen van trainingsmateriaal, hekken en goals; 
 

• schud geen handen, geef geen knuffels, maar geef elkaar eventueel een “voetje”; 
 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet, op de club is het toilet niet 
beschikbaar; 

 
• kom in je trainingskleren naar de training, en ga ook in je trainingskleren weer direct naar 

huis, de kleedkamers en ook de douches zijn gesloten en er zijn dus geen 
omkleedmogelijkheden op de club. 

 

 was je handen met water en zeep voor je bezoek aan de club en als je weer thuis komt, 
minimaal 20 seconden; 

 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de club en ga direct daarna 
naar huis; 
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 mocht je vermoeden dat je zelf of je kind(eren) Corona hebben opgelopen nadat je gestart 
bent met trainen, meld je dan direct bij je huisarts en volg de richtlijnen die je daar worden 
gegeven; 
 

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  
 

 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 
 

 

Regels voor spelers 
 Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en vrijwilligers van CWO;  

 

 meld je tijdig af voor de training bij de coördinator, zodat CWO rekening kan houden met de 
toestroom;  

 

 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat;  
 

 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie of laat je brengen 
door maximaal één persoon uit jouw huishouden;  

 

 indien je wordt gebracht, dan door maximaal 1 ouder, zij mogen niet blijven om te kijken en 
mogen het terrein niet betreden. Zij brengen je tot aan het hek van het veld waar jij op 
traint, hier vangt de trainer/leider jou op en neemt je mee naar jouw trainingsveld. Als de 
training klaar is word je door de trainer weer naar het hek gebracht en kan je naar huis.  

 

 kom  in trainingskleren naar de training, de kleedkamers en douches zijn gesloten er zijn dus 
geen omkleed- of douchemogelijkheden op de club; 

 

 speel alleen op jouw eigen speelhelft op je eigen veld, zorg dat je bij je eigen team blijft; 
 

 sporters 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. Materialen die veel met handen worden 
aangeraakt moeten direct na de trainingssessie gereinigd worden met reinigingsdoekjes of 
desinfectiemiddel;  
 

Regels voor ouders en verzorgers 
 

 informeer jouw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 
de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. Indien jouw kinderen tijdens de training de 
aanwijzingen van de begeleiding/trainers niet opvolgen, kan de consequentie zijn dat jouw 
kind niet meer wordt toegelaten tot de training; 
 

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
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 meld je kind(eren) tijdig af voor de training bij de coördinator, zodat CWO rekening kan 
houden met de toestroom; 
 

 breng je kind(eren) alleen naar CWO wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland 
staat; 
 

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. Broertjes en 
zusjes blijven zoveel mogelijk thuis; 
 

 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 

 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Je kunt je kind(eren) 
afzetten bij het hek van respectievelijk veld 3 of veld 4. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 
training van jouw kind(eren); 

 

 wil je als ouder persoonlijk contact met de begeleiding van het team van je kind(eren), neem 
dan vooraf of na afloop van de training telefonisch of via app contact op. 
 

 laat je kind voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet gaan, op de club is het toilet 
niet beschikbaar; 
 

 breng je kind in trainingskleren naar de training, en neem hem/haar ook in trainingskleren 
weer mee naar huis, de kleedkamers zijn gesloten er zijn dus geen omkleedmogelijkheden op 
de club; 

 

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club, minimaal 20 seconden; 
 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
 

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden; 
 

 als ondersteuning van je kind noodzakelijk is bij de VBS, is het toegestaan om één 
ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat 
het daar geldende protocol nageleefd moet worden en er dus 1,5 meter afstand gehouden 
moet worden van andere volwassenen. 
 

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de club bij het hek 
van veld 3 of veld 4 (VBS veld 1). Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en indien je 
moet wachten, houd dan voldoende afstand van de andere ouders. 

 

Regels voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  

 

 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 
training gaat geven;  

 

 voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar; geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd 
en onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm; 
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 voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden 
met 1,5 meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd; 

 

 bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. De 
KNVB heeft inmiddels trainingsideeën online gezet ter inspiratie;  

 

 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 
moeten worden, dus iedereen heeft bij voorkeur een eigen bal;  

 

 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op 
geen enkel moment toegestaan, iedereen blijft dus op zijn eigen veld; 

 

 ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten 
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 
 

 spreek met je medetrainers af wie het materiaalhok ingaat, er mag 1 persoon in het hok die 
het materiaal naar buiten brengt. Samen kun je het dan naar het veld brengen. Ruim het 
materiaal na afloop ook samen weer op. In het materiaal hok zal schoonmaakmateriaal 
aanwezig zijn. 

 

 zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je 
handen; 
 

 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;  

 

 laat kinderen niet eerder toe dan 10 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 in specifieke gevallen 
noodzakelijk is bv bij de VBS;  

 

 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;  

 

 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);  
 

 zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 
(keepers)handschoenen; 
 

 zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt; 
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 verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen; 
 

 standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en 
snuiten op het veld; 
 

 tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de 
nieuwe training weer schoon zijn; 
 

 zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt; 
 

 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, ook voor naslagwerk is het 
handig om kort te noteren wie wanneer aanwezig was;  

 

 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  
 

 bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij 
de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen; 

 zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele 
blessures direct de ouder(s) in kunt lichten; 
 

 vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter 
in acht; 

 

 bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein 
mogelijk te houden. 
 

 
Wij realiseren ons zeker dat het van iedereen de nodige aanpassingen vraagt om ons geliefde 
voetbalspel te gaan spelen.  Natuurlijk houden wij ook de berichtgeving in de gaten en hopen dat we 
op termijn deze regels langzaam kunnen gaan loslaten. Voorlopig zullen het echter op deze manier 
samen moeten doen. Mocht in de praktijk blijken dat zaken niet goed werken, dan zullen wij het 
protocol aanpassen waar nodig.  
 
Mochten er naar aanleiding van deze instructie nog vragen zijn, dan kunt u die stellen op 
bestuur@svcwo.nl of via uw coördinator laten doorgeven. 
 
Wij wensen iedereen veel en vooral veilig voetbalplezier! 
 
Namens het bestuur van CWO 
 
Pleun Onderdelinden, Ed Onderdelinden, Robert Boot, Murat Davranmaz, Bianca Post, Erhan Sen en 
Jan Bloem 
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