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Versie beheer 

Versie Datum Goedgekeurd door 

v1.3 28-04-2020 Dagelijks Bestuur HVV Hengelo 

v1.3 29-04-2020 Gemeente Hengelo 

v2.2 12-05-2020 Dagelijks Bestuur HVV Hengelo en Gemeente Hengelo 

 

Wijzigingen 

Versie Datum Omschrijving Auteur 

v1.0 26-04-2020 Initiële versie van dit Protocol D. Hagen 
H. van Erven 
H. Kerkhoff 

v1.1 27-04-2020 Wijzigingen m.b.t. afbeeldingen en betreffende tekst als bovengenoemd 

v1.2 28-04-2020 Trainingsschema’s plus verbindende tekst H. Drenth 

v1.3 28-04-2020 Gewenste toevoegingen op verzoek van gemeente D. Hagen 
H. van Erven 

v2.1 11-05-2020 Schema’s bijlage 1 en 2 gewijzigd en additionele tekst D. Hagen 
H. Drenth 

v2.2 12-05-2020 Instroom senioren benoemd H. van Erven 

v3.0 22-05-2020 Toilet gebruik toegestaan sinds 19-05-2020 D. Hagen 

 

Legenda 

Bestuur Door leden gekozen vertegenwoordiging 

Website http://hvvhengelo.nl 

Spelers Leden en niet-leden m.b.t. het volgen van een training 

Leden Contributie-plichtige personen 

Niet-leden Personen op uitnodiging na aanmelding 

Corona-coördinator Door het Bestuur aangewezen persoon t.a.v. de controle op dit Protocol 

 

Bron -/Literatuur-vermelding 

Instantie Link 

NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol 

KNVB Verwijst naar NOC*NSF sportprotocol 

Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus 

Veiligheidsregio Twente https://vrtwente.nl/actueel/ 

Gemeente Hengelo CORONA - SPORTEN MET SPELREGELS (mail d.d. 24-04-2020 21:06) 

 

Contactpersonen t.b.v. uitoefening/ invulling richtlijnen corona-protocol 

Functie Naam Telefoonnr. Email 

Trainer-coördinator Henk Drenth 06-53 61 00 09 h.drenth@home.nl 

Corona-manager Roy Venhuis 06-10 77 12 77 venhuis1@home.nl  

 

Dit document is aangemaakt in Microsoft Word, gepubliceerd als PDF-bestand en laatst als zodanig 

gedistribueerd op de website en naar de spelers.  

http://hvvhengelo.nl/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://vrtwente.nl/actueel/
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Verantwoording 
Naar aanleiding van de gestelde verplichting vanuit de Gemeente Hengelo is dit Protocol opgesteld 

met als leidraad de adviezen van het NOC*NSF, in deze benoemd als richtlijnen. 

Sinds 11 mei onderscheiden we drie i.p.v. twee categorieën m.b.t. het hervatten van de trainingen: 

 kinderen t/m 12 jaar: kinderen met dispensatie - ouder dan 12 jaar - vallen niet meer in deze 

categorie en behoren dan tot de jeugd van 13 t/m 18 jaar; 

 jeugd van 13 t/m 18 jaar: jeugd met dispensatie - ouder dan 18 jaar - valt buiten deze 

categorie en wordt in deze tot de senioren gerekend; 

 en nu sinds 11 mei de senioren, 19 jaar en ouder. 

De in dit Protocol opgenomen richtlijnen zullen naar alle leden worden gecommuniceerd en dan ook 

naar niet-leden wanneer dit van toepassing is. Niet-leden zullen slechts dan opgenomen worden in 

de training wanneer dat gegarandeerd blijkt te worden met de uitvoering van dit Protocol. Het 

toestaan van niet-leden is een door de gemeente Hengelo opgelegde verplichting richting alle 

sportverenigingen. 

Het Bestuur heeft een corona-manager aangesteld die weer corona-coördinatoren aanstuurt. 

Kantine, kleedkamers, douches en toiletten zijn niet toegankelijk. Het gebruik van een toilet enkel 

alleen in noodgevallen, dit ter beoordeling van corona-coördinator en trainer. EHBO-kit en AED zijn 

beschikbaar op ons complex. Corona-coördinatoren, trainers, begeleiders en vrijwilligers zijn 

herkenbaar aan het dragen van een toepasselijk ‘corona’-hesje. 

Bijlage 1 duidt spelers de te volgen éénrichting-route vanaf de parkeerplaats naar ons complex en om 

op ons complex gehoor te geven aan de 1,5 meter verordening en om onnodig elkaar in de weg te 

lopen. Buiten het in Bijlage 2 gepresenteerde trainingsschema is ons complex gesloten. 

Politie, ambulance medewerkers en BOA’s zijn te allen tijde gerechtigd ons complex te betreden en 

hun functie uit te oefenen. Personen, dus ook leden, als zodanig door de rijksoverheid aangemerkt 

als risicogroep is het niet toegestaan ons complex ten tijde van de geldigheid van dit Protocol te 

betreden. 

Het niet opvolgen of overtreden van de in dit Protocol genoemde richtlijnen kan leiden tot het 

opleggen van sancties door het Bestuur. Vanuit de vereniging zal door de corona-coördinatoren op 

ons complex en in het bijzonder bij de toegangspoort van ons complex op voornoemde richtlijnen 

worden toegezien en worden gehandhaafd. 

Op onze website zal te allen tijde de laatste versie van dit Protocol aanwezig zijn ter raadpleging. 

 

Richtlijnen voor spelers 
 blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts (vanaf 38 C°); 

 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten trainen en naar buiten; 
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 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). 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; 

 kom alleen naar ons complex wanneer er voor jou een training gepland staat; 

 reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 

 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar ons complex; 

 kom in sportkleding naar ons complex. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 

kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar ons complex en wacht op 

aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

 volg altijd de aanwijzingen op van bijvoorbeeld de corona-coördinatoren, trainers, 

begeleiders en bestuursleden; 

 spelers 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 spelers; 

 bij spelers t/m 12 jaar is de 1,5 meter afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Echter 

wel de beperking tot de trainer (geen lichamelijk contact); 

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

 verlaat direct na de training ons complex. 

Sinds 19 mei mag het toilet weer gebruikt worden, verzocht wordt dit in uiterste noodzaak te doen. 

Aanvullende richtlijnen voor ouders & verzorgers 
 informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 

de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

 breng je kind(eren) alleen naar ons complex wanneer er een training 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 ons complex; 

 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot ons complex. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw kind(eren); 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op ons complex; 

 volg altijd de aanwijzingen op van de bijvoorbeeld de corona-coördinatoren, trainers, 

begeleiders en bestuursleden; 

 als ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op ons complex aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 

daar geldende protocol nageleefd moet worden; 

 direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van ons complex/afgesproken 

plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

Richtlijnen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  
 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 

training gaat geven; 
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 bereid je training goed voor. Voor de leeftijdsgroep van 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 leeftijdsgroep van 13 

t/m 18 jaar waarbij tijdens het trainen 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); 

 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden; 

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

Desinfecteer het gebruikte materiaal na iedere training, ballen zijn hierop niet van 

toepassing; 

 laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. De kinderen 

moeten na afloop direct vertrekken; 

 laat kinderen gefaseerd het complex betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan; 

 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is; 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 was of desinfecteer je handen na iedere training; 

 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts; 

 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). 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. 

Zowel de trainer-coördinator als de corona-manager dient regelmatig contact / overleg te hebben 

met resp. de trainers en de corona-coördinatoren. Punten van aandacht zijn: 

 beoordelen van de uitoefening van de betreffende functie; 

 verbeterpunten aangeven; 

 materiaal gebreken / gebrek doorgeven, bijv. desinfectantia, inhoud EHBO-kit, AED etc.; 

 vastleggen en rapporteren richting het Bestuur. 
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Bijlage 1: route op ons complex 
 

Op dit moment is er nog geen voorgeschreven te volgen route op ons complex voor de spelers die 

gaan trainen, daar de tijdsduur tussen twee trainingstijdvakken 30’ bedraagt. Zoals hiervoor al 

gezegd: 

 ‘verlaat direct na de training ons complex’  

en  

‘kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op ons complex’. 

Ter verduidelijking voor de ouder / verzorger die zijn kind wegbrengt en/of ophaalt, toegang is 

veroorloofd tot op de parkeerplaats P aan de Twekkelerweg, waarna direct weggereden dient te 

worden. De corona-coördinatoren houden toezicht bij de poort op wie toegang heeft! 

Corona-coördinatoren, trainers, begeleiders en vrijwilligers zijn op ons complex herkenbaar aan het 

dragen van daarvoor geëigende hesjes. Zij hebben ook toegang tot de EHBO-kit en AED en kunnen in 

uitzonderlijke noodgevallen toegang verlenen tot het toilet. 

 

 

Veld 2, het kunstgrasveld, is opgedeeld in 2A en 2B. 2A is gelegen aan de kant van de fietsenstalling 

en dient betreden te worden middels de al daar gelegen poort. 2B is gelegen aan de kant van de 

Twekkelerweg en dient betreden te worden middels de poort gelegen tussen veld 2 en veld 3, dus 

langs de kleedkamers.  
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Bijlage 2: trainingsschema 
 

De trainingen zijn gefaseerd opgestart en nu zijn we in week 20 met een vollediger trainingsschema 

waar we door de gemeente gemachtigd zijn om de normale trainingstijden weer op te pakken, 

echter, met in achtneming van voldoende tijdruimte tussen twee trainingen om de in- en uitstroom 

van spelers te waarborgen conform de richtlijnen. 

Veld 2 is opgedeeld in 2A en 2B. 2A is gelegen aan de kant van de fietsenstalling en dient betreden te 

worden middels de al daar gelegen poort. 2B is gelegen aan de kant van de Twekkelerweg en dient 

betreden te worden middels de poort gelegen tussen veld 2 en veld 3, dus langs de kleedkamers. In 

het uiterste geval bij grote groepen kan gebruik worden gemaakt van veld 3 en dan wel enkel 

rondom de middelstip. Niet tussen de penaltystip en het doel. Op dit veld betreft het enkel het 

plaatsen van de bal en op generlei wijze sprintjes trekken en gebruik maken van pionnen c.q. doelen. 

week 20 en later : vanaf 11 mei  

     -dag Tijdvak Team Trainers Velddeel 

maan 

17:00-18:00 MO13-1 Edith / Danny 2A 

18:30-19:30 JO15-1 Tim / Herold 2A 

18:30-19:30 JO15-2 Manuel / Roy 2B 

20:00-21:00 JO17-1 Ali / Glenn 2 

  
   

  

dins 

17:00-18:00 JO9-1 & JO10-1 Filip / Danny / Daan 2 

18:30-19:30 JO11-1 Thijs 2A 

18:30-19:30 JO12-1 Ramon / Henk 2B 

20:00-21:00 Dames 1 Thijs V 2A 

20:00-21:00 MO17-1 Raymond / Johnny 2B 

  
   

  

woens 

17:00-18:00       

18:00-19:00 MO13-1 Harry / Danny 2A 

19:30-20:30 SoccerMoms Harry 2A 

19:30-20:30 JO15-2 Manuel / Roy 2B 

  
   

  

donder 

17:00-18:00 JO9-1 & JO10-1 Filip / Danny / Daan 2 

18:30-19:30 JO11-1 Thijs / Ramon 2A 

18:30-19:30 JO12-1 Henk 2B 

20:00-21:00 Heren 1 zo 
Fernando 2 

20:00-21:00 Heren 2 zo 

  
   

  

vrij 

18:45-19:45 Heren 3 za self supporting 2A 

18:45-19:45 Heren 4 zo self supporting 2B 

20:15-21:15 Heren 45+ 1 self supporting 2A 

20:15-21:15 Heren 45+ 2 self supporting 2B 

  
   

  

zater 10:00-11:00 mini's Richard / Manuel 2 

 


