
Protocol Jeugd Voetbal Zuidwolde 
 
We mogen weer voetballen, of toch niet? 
Na wekenlang thuis zitten is het weer zo ver, we mogen weer voetballen!!! 
 
Is het voor de club allemaal zo eenvoudig om dit in te regelen en zich te houden aan de richtlijnen? 
Nadat er binnen het bestuur over gesproken is, blijken er toch wel een aantal elementen te zijn wat 
het lastig maakt om zomaar weer te beginnen met trainen.  
 
Protocol 
In dit protocol wordt stilgestaan bij de volgende onderdelen: 

1. Leeftijd tot en met 12 jaar 
2. Leeftijd van 13 jaar tot en met 18 jaar 
3. Ingangsdatum 
4. Toezichthouders 
5. Route 
6. Algemene zaken 
7. Regels 

 
 
1.  Leeftijd tot en met 12 jaar 
Aangezien wij vinden dat ieder kind (lid of geen lid) moet kunnen gaan voetballen is ervoor gekozen 
om tot de leeftijd tot en met 12 jaar per lichting te laten trainen. Vooralsnog wordt er 1x per week 
getraind, wanneer wij ervaren dat alles goed verloopt zullen wij het gaan overwegen om de ‘oude’ 
trainingstijden weer in te stellen. Hieronder de indeling weergegeven welke vanaf heden gelden. Er is 
voor gekozen om enkel op het hoofdveld te trainen om in eerste instantie het overzicht goed te 
kunnen borgen. 
 

Selectie Veld Training dag Trainingstijden 

JO8 Hoofdveld Maandag 18.15 – 19.15 uur 

JO9 Hoofdveld Maandag 18.15 – 19.15 uur 

JO10 Hoofdveld Dinsdag 18.15 – 19.15 uur 

JO11 Hoofdveld Dinsdag 18.15 – 19.15 uur 

JO12 Hoofdveld Woensdag 18.15 – 19.15 uur 

 
 
2.  Leeftijd van 13 jaar tot en met 18 jaar 
Dan is er ook nog een groep van 13 jaar tot en met 18 jaar die weer mogen voetballen. Hierbij is wel 
de eis dat de 1.5 meter afstand gehanteerd kan worden. In theorie is hiervoor wel een training te 
bedenken, maar in de praktijk blijken er toch nog wel wat zaken wat het lastig maakt. Ervoor gekozen 
is om eerst een pilot te draaien met een tweetal teams in verschillende leeftijdscategorieën. 
Zaterdag 2 mei zal MO15-1 gaan trainen. Vanuit JVZ zal gekeken worden hoe deze training verloopt. 
Woensdagavond 6 mei zal een pilot gedaan worden met JO19-1. 
 
Wanneer bovenstaande goed verloopt zal er voor deze groep ook een schema gemaakt worden 
wanneer er weer getraind kan worden. 
 
3. Ingangsdatum 
Met de moederverenigingen is besloten de ingangsdatum van het trainen in te laten gaan op dinsdag 
5 mei. Aangezien maandag 4 mei dodenherdenking is, is de aftrap bepaald op dinsdagavond 5 mei. 



 
4. Toezichthouders: 
Het protocol van de gemeente schrijft ook voor dat we per 10 aanwezige mensen 1 toezichthouder 
moeten hebben. De instructies van de toezichthouder dienen door een ieder opgevolgd te worden. 
 
Toezichthouders zullen vrijwilligers zijn van de club en dragen zorg voor de ontvangst van de 
kinderen en zullen waar nodig preventief taken uitvoeren waar dit nodig blijkt.  
Om niet iedere avond dezelfde toezichthouders te moeten hebben zijn we nog opzoek naar mensen 
die dit willen doen. Totaal zijn we er ongeveer 10 nodig. 
 
5. Route 
 
Om structuur aan te brengen is de route van binnenkomst en vertrek gewijzigd. Iedereen dient via de 
fietsenstalling binnen te komen waarna de handen gewassen kan worden. Bij einde van de training 
dient iedereen via de parkeerplaats weer naar de fietsenstalling te gaan. Dit doen wij om de 
structuur er vast in te brengen aangezien op den duur er weer teams achter elkaar gaan trainen, zo 
zullen de spelers van diverse leeftijdsgroepen elkaar zo min mogelijk gaan kruizen. 

 
 
6. Algemene zaken 
 
Sanitair: 
De kleedkamers en toiletten blijven tijdens de trainingen gesloten. 
 
Niet leden: 
Zoals de regering heeft aangegeven mogen ook niet-leden mee komen trainen bij de vereniging. 
Zaalsporten mogen nog niet en veel kinderen missen het sporten en het contact met 
leeftijdgenootjes. 
 
 



Overig: 

• Kinderen of trainers die verkouden of ziek zijn mogen niet trainen of training geven.  

• Deelname aan de training gebeurd op eigen risico. 

• De kantine en kleedkamers blijven gesloten . 

• Tijdens de trainingen mogen ouders, vrienden, kennissen en/of supporters/leden van de club 
niet langs de zijlijn of op het sportpark aanwezig zijn. 

 
7. Regels: 
Hieronder zijn de 5 hoofdregels nog weergegeven: 
1. Alleen spelers en trainers mogen op het sportpark komen 
2. Omkleden en douchen gebeurt thuis 
3. Breng en haal u kind zo dicht mogelijk rond de begin- en eindtijden 
4. Wij werken met een drive-inn voor het brengen en ophalen van de kinderen 
5. De tijdelijke toegang van het sportpark is via de fietsenstalling, ook als je gebracht wordt met de 
auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


