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Corona Protocol KSV BWO
Opstart trainingen op velden BWO naar aanleiding versoepeling maatregelen mbt
Covid-19 virus, aangekondigd op 21 April jl door Kabinet.
Ingangsdatum: woensdag 29 April 2020
Vaststelling afspraken en regels voor betreding velden en uitvoering trainingen:
Er dient rekening gehouden te worden met een drietal instanties die maatregelen
bepalen
Landelijke overheid
Lokale overheid – Veiligheidsregio Twente + Gemeente Hengelo
KNVB
Dit protocol heeft tot doel de herstart voor de doelgroep (t/m 12 jaar en 13 jaar tot
en met 18 jaar) ordentelijk, gestructureerd en met name verantwoord te laten
plaatsvinden, waarbij alle partijen zich kunnen houden aan de afspraken en
regels.
De verantwoordelijkheid van de naleving en handhaving van dit Protocol ligt bij
het Hoofdbestuur van KSV BWO.
Het Protocol kent een geldigheid zolang de landelijk of lokale maatregelen niet
wijzigen. U wordt hier per direct van op de hoogte gesteld.
Wij zijn verheugd dat de jongste jeugd weer mag trainen, uiteraard wensen wij
hen veel speelplezier toe!

Bestuur KSV BWO,
Voorzitter Lukas van Belkum.

NB houd je aan de regels! Het is even lastig om anders te moeten
werken, maar SAMEN zijn we heel STERK en zeker de Blauw-Witten
kunnen dit samen tot een succes maken, Hoog die Vaan!
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1. Kaders
Dit document beschrijft het Corona protocol van KSV BWO. Het is opgesteld om het opstarten van de
voetbalactiviteiten in goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen
vanuit de veiligheidsregio en de KNVB. Het protocol is goedgekeurd door het hoofdbestuur van KSV
BWO.
Gemeente Hengelo zal voor 29 april 2020 dit Protocol accorderen.
Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn:
•

Spelers t/m 12 jaar (d.w.z. t/m JO/MO12) mogen weer ‘gewoon’ voetballen m.u.v. uitwisselingen
met andere verenigingen.

•

Spelers van 13 t/m 18 jaar (d.w.z. JO/MO13 t/m JO/MO19) mogen weer voetbalactiviteiten
verrichten mits 1.5 meter afstand kan worden gerespecteerd.

•

In de meeste JO13 teams zitten zowel spelers van 12 en 13 jaar. Daarmee valt de hele
leeftijdscategorie onder de groep 13 t/m 18.

•

Voor senioren zijn voetbal of andere activiteiten niet toegestaan.

•

De voetbalactiviteiten voor de BWO-leden t/m 12 jaar zullen, indien haalbaar, opstarten op
woensdag 29 april.

•

De voetbalactiviteiten voor de BWO-leden van 13 t/m 18 jaar, starten op maandag 4 mei.

•

Op het moment dat wij veilige voetbalactiviteiten kunnen garanderen voor onze eigen leden
worden onze trainingen eventueel opengesteld voor niet-leden. Dit zullen dan we op onze eigen en
lokale social-media kanalen aankondigen.

•

Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het BWO complex volgens de daarvoor
opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen naar alle
leden/ouders/vrijwilligers worden gecommuniceerd. De laatste en altijd leidende, versie zal worden
geplaatst op social media van de vereniging.

•

Het BWO terrein, vanaf de toegangspoort, is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen,
hun trainers en de vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen (lees
ouders / verzorgers) is het BWO complex niet toegankelijk.

•

In overleg met de gemeente is een één-richtinsgroute opgesteld vanaf de parkeerplaats en op het
terrein om de kans te verkleinen dat men elkaar onnodig in de weg loopt. In samenwerking met de
gemeente wordt zorg gedragen voor de afbakening en bewegwijzering van deze route. Tevens
worden in samenwerking met de gemeente op meerder plekken op en rondom het BWO complex
preventiemaatregelen en richtlijnen zichtbaar opgehangen. Op diverse plekken richten we hygiëne
plekken in.

•

Er zijn altijd minimaal twee Corona-coördinatoren herkenbaar aanwezig op en rondom het BWO
complex om de toegang en vertrek van de spelers/trainers /vrijwilligers en het gebruik van het
complex en de velden in goede banen te leiden. Indien nodig wordt dat aantal opgeschaald. De
coördinatoren hebben als belangrijkste taak om in de gaten te houden dat aanwezigen van 13 jaar
en ouder 1.5 meter afstand houden. De coördinatoren creëren werkbare situaties. Bijvoorbeeld
delegeren zij de 1,5 meter verantwoordelijkheid naar de trainers. De trainers maken
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trainingsoefeningen die deze maatregelen respecteert. De coördinatoren kunnen hen hierop
aanspreken, de trainers coördineren dit met de spelers.
Aanwijzingen die de Coördinatoren geven dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Niet opvolgen
van aanwijzingen wordt gevolgd door directe verwijdering van het complex en wordt tevens gemeld
bij het hoofdbestuur en kan tot aanvullende maatregelen leiden (persoonlijk of per team).
•

Het hoofdgebouw van BWO is GESLOTEN
De kleedkamers/douches, kantine en materiaalzijn gesloten. In de richtlijnen voor spelers& ouders
en trainers wordt aangegeven op welke manier we daar mee om gaan.
Trainingsmateriaal wordt vooraf door de coördinatoren in overleg met de trainers opgehaald of
klaargelegd.
Er is 1 toilet voor noodgevallen beschikbaar. De coördinator beheert de sleutel. Dit wordt NIET
gecommuniceerd. Desinfectie en schoonmaak wordt geregeld.

•

Trainers zullen 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig te zijn en zorgen dat
het materiaal conform de daarvoor opgestelde richtlijnen aanwezig is. Na de training ruimen zij het
materiaal zelf op en verlaten het terrein weer conform de daarvoor opgestelde richtlijn.

•

Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden.

•

Spelers zorgen zelf voor een water/bidon. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van ander
materiaal. De trainers/leiders communiceren dit met de spelers.

•

Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training conform de daarvoor opgestelde
richtlijnen en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben. Een lijst met de
veldindeling zal voorafgaand aan de eerste training worden rondgestuurd naar spelers, trainers en
ouders. Spelers verlaten het BWO terrein ook direct weer na de training!

•

Aan trainingen voor spelers t/m 12 zijn in principe geen beperkingen. Van belang is dat spelers
afstand houden tot de trainer! Trainers dienen altijd herkenbaar te zijn als BWO trainers,
bijvoorbeeld aan hun tenue.

•

De technische commissie en de jeugdcommissie van BWO dienen als vraagbaak voor aangepaste
trainingsschema’s en desgewenst oefeningen. Ook op de KNVB-site zijn oefenvormen te vinden.

•

Voor trainingen voor spelers van 13 t/m 18 jaar geldt de 1.5 meter beperking. Trainers en spelers
dienen zich er continu van bewust te zijn 1.5 meter afstand te houden.

•

Binnen BWO is een Corona-coördinator aangesteld, t.w. Mark Pastoor
Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De Corona coördinator is samen met
Lukas van Belkum, (vz hoofdbestuur) Philip Rofeles (Vz Jeugdbestuur) en Rogier Hilgerink en Hans
Scharpfennecker (TC) Gerdo ter Maat (Welpen), Raymond Post (Facilitaire zaken) + Lisette
Veltkamp (Handbal) verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken met betrekking tot de
Corona en haar maatregelen.
Daarnaast zijn in eerste instantie de leiders en trainers de vraagbaak voor de spelers en hun ouders.
We bewandelen de ge-eigende communicatielijnen van BWO van beneden naar boven en vice
versa. Dat werkt voor eenieder het snelste en is de informatie voor iedereen identiek!
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Communicatie:

Corona Team BWO

Technische Commissie/Jeugdbestuur

Trainers /Leiders

Spelers en hun ouders/verzorgers
Samen maken we dit mogelijk, laten we ook zo denken en vooral de spelers de kans te bieden om te
doen waarvoor ze lid zijn van onze mooie club: ontspannen, vrolijk en vrij voetballen!
Het corona team is bereikbaar via:
o

Mark Pastoor 06-11615563, mark@markedevents.nl (Corona Coordinator)

o

Lukas van Belkum 06-51468407 voorzitter@ksvbwo.nl (Voorzitter Hoofdbestuur)

o

Philip Rolefes 06-12867418 philip@rolefes.nl (Voorzitter Jeugd Commissie)

o

Rogier Hilgerink (Technische Commissie)

o

Hans Scharpfennecker (Technische Commissie)

o

Lisette Veltkamp 06-42257434 Lisette_live@hotmail.com (Handbal)

o

Raymond Post 06-23907196 r.post@twinta.nl (Facilitaire zaken)
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2. Richtlijnen voor spelers & ouders
Vooropgesteld: de veiligheid en gezondheid van onze spelers en vrijwilligers staat voorop, maar
wel in combinatie met het spelplezier van alle jeugdspelers van BWO! Veel succes.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).
Blijf thuis als iemand anders van je gezin/huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer
welkom bij BWO!
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Corona. Omdat je 14 dagen na
het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis blijven.
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!
Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
Kinderen komen zoveel mogelijk zelf lopend of op de fiets naar BWO. Indien ze worden gebracht
dan worden ze afgezet op de parkeerplaats en volgen ze daar de aangegeven éénrichting-route
naar de ingang van het BWO-complex. Ook op het terrein volgen ze de routeaanwijzingen.
Spelers van 13 t/m 18 komen alleen of uitsluitend met personen uit het eigen gezin naar BWO. Ook
zij volgen bij aankomst bij het complex en op het terrein de aangegeven éénrichting-route.
Het BWO terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op
dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken.
Op het terrein houdt iedereen 1.5 meter afstand van iedereen die ouder is dan 12 jaar. In gevallen
van twijfel: afstand houden! Houd je sowieso aan de Corona preventiemaatregelen: geen handen
schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc.
Kom niet eerder dan het begintijdstip van je training en ga meteen naar je eigen trainingsveld. De
kleedkamers en douches zijn gesloten.
Het BWO terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die op
dat moment in functie zijn. Overige personen blijven buiten de hekken.
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem
ook eventueel warme kleding mee voor na de training.
Verlaat direct na het sporten het BWO-complex volgens de aangegeven route en ga niet in groepen
naar huis. Er wordt niet gedoucht bij BWO.
Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en je
trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben.
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3. Richtlijnen voor trainers
Vooropgesteld: de veiligheid en gezondheid van onze spelers en vrijwilligers staat voorop, maar
wel in combinatie met het spelplezier van alle jeugdspelers van BWO! Veel succes.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).
Trainingen 10 minuten korter
Blijf thuis als iemand anders van je gezin/huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer
welkom bij BWO!
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Corona. Omdat je 14 dagen na
het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis blijven.
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!
Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
Kom uitsluitend met je eigen kinderen naar BWO. Volg bij aankomst bij het complex en op het
terrein de aangegeven éénrichting-route.
Het BWO terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op
dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken.
Houd op het terrein 1.5 meter afstand van iedereen, ook van kinderen t/m 12 jaar! De trainer(s)
zorgt dat hij/zij herkenbaar als trainer van BWO is. Houd je sowieso aan de Corona preventie
maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc.
Check voor de training op welk veld je mag gaan trainen en communiceer dit bijtijds met je spelers
en hun ouders.
Kom bijtijds naar BWO en zorg dat je trainingsmateriaal voorafgaand aan de training klaar staat bij
het juiste veld. Houd bij het verzamelen van materiaal in zowel voor de ruimte als in de ruimte de
1.5 meter in acht. De coördinator ziet hier op toe.
Ontvangstruimte, kleedkamers, douches en kantine zijn gesloten.
Attendeer je spelers aan het begin van elke training dat ze 1.5 meter afstand dienen te houden tot
jou en (voor spelers ouder dan 12 jaar) tot elkaar. Zie hier tijdens de training op toe en spreek de
spelers er op aan als ze het niet doen.
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem
ook eventueel warme kleding mee voor na de training.
Voor het opruimen van het materiaal geldt dezelfde procedure als voor het verzamelen daarvan.
De trainer ruimt deze spullen alleen op om te voorkomen dat te veel mensen in aanraking komen
met dezelfde zaken.
Verlaat direct na het sporten het BWO-complex volgens de aangegeven route en ga ook weer
alleen met je eigen kind(eren) naar huis.
Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona-Coördinatoren en je
trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben
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