
Trainingsrichtlijnen tijdens coronabeperkingen 
  
Het kabinet heeft de coronabeperkingen voor sportverenigingen versoepeld. Dat betekent dat 
trainen onder strikte voorwaarden weer mag. Als WVF zijn we daar zeer blij mee. In dit bericht 
lichten we de opgestelde richtlijnen toe. 
  
Tot en met 12 jaar (JO/MO12) 
Spelers van teams tot en met JO/MO12 mogen het veld op zonder de onderlinge anderhalve 
meter afstand te hanteren. Dat geldt niet voor hun trainers/begeleiders. Die houden tot nader 
order de voorgeschreven afstand tot elkaar en de spelers. 
  
Van 13 tot en met 18 jaar (JO/MO13-19) 
Voor teams van JO/MO13 tot en met JO/MO19 geldt tijdens trainingen de anderhalve meter 
afstand, zowel tussen spelers onderling als tot de trainers/begeleiders. 
  
Ouder dan 18 
Jongeren ouder dan achttien jaar mogen helaas nog niet trainen. De regels van het kabinet 
blijven voor hen voorlopig nog van kracht. We snappen dat dit vervelend is, maar zij moeten 
nog even geduld hebben. 
  
We roepen iedereen nadrukkelijk op zich aan alle richtlijnen te houden. Alleen samen kunnen 
we deze naleven en zorgen dat er weer (veilig) kan worden gevoetbald bij WVF. Voor alle 
leeftijdscategorieën geldt: te laat komen, is niet trainen. Afmelden doe je ruim van te voren 
bij de trainer/leider. 
  
Meer informatie over onderlinge wedstrijden voor teams tot en met JO/MO12 volgt. Dat geldt 
ook voor de Haed Kidsleague op vrijdagavond. Hieronder staan alle richtlijnen op een rij: 
  

• Spelers met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting, zoals 
koorts of hoesten, zijn niet welkom op de training. Bij twijfel kan de trainer de speler 
wegsturen. Dat gebeurt dan onder begeleiding terug naar de parkeerplaats. 

• Teams verzamelen op de parkeerplaats. Eén begeleider brengt het eigen team van 
daaruit naar het veld. Kom je op de fiets, dan loop je via de Stinsweg naar de 
parkeerplaats. Let op, in de fietsenstalling en op de parkeerplaats geldt ook de 
anderhalve meter-regel. 

• Tot en met JO/MO15 draagt de teamleider of een ouder hiervoor zorg. Dezelfde 
begeleiders zorgen ook dat de teams gezamenlijk teruglopen naar de parkeerplaats. Je 
komt dus als team het park op, en je verlaat het park ook gezamenlijk. 

• Trainingen beginnen 5 minuten later en stoppen 5 minuten eerder dan de normale 
trainingstijden. Dit om wisselende teams de ruimte te geven het sportpark te verlaten of 
te betreden. De teams die binnenkomen houden zoveel mogelijk rechts aan. Ze lopen 
achter de kantine langs het hoofdveld naar de velden 2, 3 en 4. Vertrekkende teams 
verlaten het complex via veld 2 langs de kantine. 

• Per team zijn één trainer en een ouder of tweede trainer op het veld toegestaan. Zij 
moeten onderling en tot de spelers anderhalve meter afstand houden. 

• In de tien minuten tussen de trainingen kunnen de startende trainers het veld 
uitzetten voor hun training en afloop materialen opruimen. 

• Spelers nemen een eigen gevulde bidon mee. Deze kan niet op het sportpark worden 
(bij)gevuld. 



• De kantine en kleedkamers zijn en blijven gesloten.  
• Bij het ballenhok staan ontsmettingsmaterialen voor de hoedjes en pionnen. 
• Tijdens trainingsuren ziet een WVF-begeleider in clubjas toe op naleving van de 

regels. Spreek die persoon, maar ook elkaar er ook op aan als de regels niet worden 
gevolgd. Bij het niet naleven van de regels kan WVF besluiten het team de 
trainingsmogelijkheid te ontzeggen. 

• De scheidsrechter-kleedkamer is open. Die is enkel te gebruiken in het geval van 
blessures (EHBO-koffer). 

• Buiten WVF-activiteiten is en blijft het sportpark gesloten. 


