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1 Inleiding
De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan. Eén van die maatregelen was om met ingang van donderdag 12 maart alle
sportverenigingen en sportcomplexen in Nederland te sluiten.
Het kabinet heeft op dinsdag 21 april 2020 bekend gemaakt dat het voor jeugd (t/m 18) jaar per 29
april weer mogelijk is om onder begeleiding te starten met buiten sporten. Verdere versoepelingen
zullen aangekondigd worden wanneer de situatie dit toelaat. Het bestuur van Devona volgt deze
ontwikkelingen op de voet en zal de meest actuele regelgeving tijdig in dit protocol verwerken en
nieuwe versies tijdig naar alle belanghebbenden communiceren.

1.1 Doelgroep
Devona start met ingang van zondag 3 mei met het bieden van besloten buitentrainingen voor
selectieleden. Aanwezigheid is slechts toegestaan voor leden van de selectiegroepen zoals
weergegeven in het trainingsschema.
Het is helaas niet mogelijk om trainingen voor de acro- en recreatieafdeling te organiseren in verband
met de eisen omtrent veiligheid en hygiëne. Om dezelfde redenen kunnen wij dan ook geen gehoor
geven aan de oproep van sportbonden en de Gemeente om lessen aan te bieden aan niet leden.

1.2 Sportaccommodatie
Devona heeft in samenwerking met een lokale ondernemer een fantastische buiten
sportaccommodatie op een afgesloten privé terrein gevonden:
Boederij Dichtbij
Zwetkade Noord 3
2291 HZ Wateringen
https://www.boerderijdichtbij.nl/
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2 Kaderstelling
Om aan deze voorzichtige herstart van de sport op de juiste manier invulling te kunnen geven zijn
richtlijnen en protocollen door verschillende instanties opgesteld. Bij het opstellen van dit plan zijn de
volgende kader stellende documenten gebruikt:
Document
Noodverordening
Protocol verantwoord sporten v3
Corona checklist opstarten vereniging
Tips waarborgen sociale veiligheid
Aanvullende richtlijnen en adviezen voor
de gymsport
Vierde brief wethouder Varekamp aan
Westlandse sport

Documentdatum
29 april 2020
8 mei 2020
29 april 2020
29 april 2020
8 mei 2020
8 mei 2020

Instantie
Veiligheidsregio Haaglanden
NOC*NSF
NOC*NSF
NOC*NSF
Koninklijke Nederlandse
Gymnastiekunie (KNGU)
Gemeente Westland

Op basis van deze richtlijnen en protocollen heeft Devona de “verklaring bestuur sportvereniging
corona-richtlijnen buitensportaccommodaties” getekend en onder begeleiding van dit document ter
kennisgeving aan de gemeente Westland voorgelegd (4 mei 2020).

2.1 Maatregelen overheid
Per 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de
buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in
de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten aan anderhalve meter afstand
moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) geldt dat niet. Alle jeugd moet wel
anderhalve meter afstand bewaren tot begeleiders.
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)
trainingswedstrijdjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de
anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden.
Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er
geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met
of zonder begeleiding in de hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te
trainen.

2.2 Maatregelen sportbonden
Om de hygiënemaatregelen van het RIVM op alle sportcomplexen op te kunnen volgen, hebben
NOC*NSF en de sportbonden een algemeen geldend sportprotocol geschreven, dat ook bij het RIVM
getoetst is. Daarnaast heeft de KNGU aanvullende richtlijnen voor de gymsport opgesteld wat
aansluit op het algemene sportprotocol.

2.3 Maatregelen gemeente Westland
Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren,
altijd onder begeleiding van het kader van de sportvereniging. De gemeente is verantwoordelijk voor
het handhaven van de noodverordening.
De sportvereniging (Devona) heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het
handhaven van het protocol. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen
mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van
de accommodatie door het bestuur of de gemeente.
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3 Toezicht bij Devona
Het is belangrijk dat genoemde maatregelen in dit plan van aanpak opgevolgd worden en dat hier
toezicht op is. Hierbij maken we onderscheid in verschillende rollen:
-

Coronacoördinator
Coronaverantwoordelijke
Extra begeleiding / verkeersregelaars

Indien bovenstaande personen rond de accommodatie aanwezig zijn, zijn zij altijd herkenbaar aan
een geel/oranje hesje. Daarnaast zijn er ook trainers aanwezig, zij dragen geen hesje. Verder mogen
er geen andere mensen aanwezig zijn rondom de accommodatie. Naast bovenstaande personen
kunnen ook toezichthouders van de gemeente Westland aanwezig zijn.

3.1 Corona-coördinator
Voor de coördinatie van alle maatregelen en taken is een Corona-coördinator aangesteld (Jörgen
Maas, voorzitter Devona).
Taken van de Corona-coördinator:
- Contact onderhouden met de gemeente Westland;
- Overzicht houden ten aanzien van de Corona-maatregelen;
- Zorgen voor een poule van Corona-verantwoordelijken;
- Maken van een rooster van Corona-verantwoordelijken, extra begeleiding /
verkeersregelaars;
- Aanspreekpunt voor ouders en leden ten aanzien van vragen gerelateerd aan de
Coronamaatregelen;
- Contactpersoon voor de verhuurder van de accommodatie (Boerderij Dichtbij).
De Corona-coördinator wordt hierin ondersteund door het bestuur en de technische commissie.

3.2 Corona-verantwoordelijke
De Corona-coördinator zorgt ervoor dat tijdens de openingsuren een zogenaamde
Coronaverantwoordelijke vanuit de club aanwezig is. Deze zal herkenbaar aanwezig zijn door het
dragen van een geel/oranje hesje. In verband met de hygiëne vragen we iedereen zoveel mogelijk
hun eigen hesje te dragen.
Devona (Corona-coördinator) stelt voor de start van elke trainingsweek een rooster op waarin is
aangegeven wie op welke dag de Corona-verantwoordelijke op de club is. Dit is naar verwachting een
poule van circa 10 -20 mensen. Het rooster publiceren we op onze site.
De Coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
- Openen en sluiten van de accommodatie / materiaalhok;
- Instrueren van de verkeersregelaars;
- Aanwezig zijn gedurende de openstelling van accommodatie (volgens rooster);
- Toezicht houden op de naleving van de regels;
- Aanspreken van de leden bij ongewenst gedrag. Bij herhaling van ongewenst gedrag een
officiële melding doen;
- Zorg dragen voor het schoonmaken van het materiaal aan het eind van de trainingsdag;
- Zorg dragen voor het schoonmaken van het sanitair aan het eind van de trainingsdag;
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3.3 Extra begeleiding / verkeersregelaars
Daarnaast zorgen we ervoor dat er enkele extra begeleiders (naast de trainers) aanwezig zijn. Één
van de belangrijkste taken van de extra begeleiding, zeker in het begin, is dat zij zorgen voor een
goed verloop bij aankomst en vertrek.
Ook deze aanwezigheid regelen we middels een rooster, zodat voor iedereen duidelijk is dat zij met
toestemming van Devona aanwezig zijn. Hierbij houden we rekening met het aantal personen dat
maximaal op de accommodatie aanwezig mag zijn.
De begeleiders zijn herkenbaar door het dragen van een geel hesje/oranje, we vragen de begeleiders
zoveel mogelijk hun eigen hesje te dragen i.v.m. hygiëne.
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4 Gezondheid
Bij alle maatregelen geldt dat voor alles gezond verstand voorop staat. De maatregelen zullen we
duidelijk onder de aandacht van onze leden brengen door middel van een bericht op de site, mail aan
alle leden en trainers en posters bij het sportcomplex.

4.1 Plan gezondheid voor sporters bij Devona
Voor alle Devona-leden gelden bij een bezoek aan de sportaccommodatie onderstaande
maatregelen, zoals ook geadviseerd door NOC*NSF en KNGU.
-

-

-

-

-

-

blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon
nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13
jaar en ouder gelden;
meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder,
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-,
wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de
voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk
gebruik van het OV;
houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid;
kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
kom niet eerder dan vijftien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie
en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches
en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de
sportlocatie actief zijn;
laat sporters vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is
niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie
reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
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4.2 Plan gezondheid voor trainers & begeleiders
In deze paragraaf staat het plan voor trainers en begeleiders over de wijze waarop ze op een
verantwoorde en veilige manier hun training kunnen uitvoeren. Devona zal er zorg voor dragen dat dit
plan bekend is bij de trainers. Bij vragen kunnen de trainers terecht bij de Corona-coördinator, de
trainerscoördinator of de dienstdoende Coronaverantwoordelijke.
-

-

-

-

-

kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun
risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen
kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd
anderhalve meter afstand, ook onderling;
zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld
moeten worden;
tracht bij je lessen vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van
13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
gebruik bij je lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd de regels die voor de categorie 13
jaar en ouder gelden;
zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de
samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe
afgebakende ruimtes trainen;
maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot
en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens het sporten anderhalve meter afstand moet worden
gehouden;
denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de sportactiviteiten in
relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook
tijdens de activiteiten;
wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk
contact);
weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
sporters moeten na afloop direct vertrekken;
laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
was je handen met water en zeep na iedere training;
blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon
nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
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4.3 Plan gezondheid voor ouders en verzorgers
Voor de ouders is er een apart plan voor de gezondheid gemaakt, waardoor zij hun kinderen goed
geïnformeerd naar de club kunnen laten gaan.
-

-

-

-

informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/
sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind (ook milde!) klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 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 sporten en naar buiten;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe
coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct
contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/
verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de
sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, 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;
direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/
afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
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5 Training
5.1 Schema
Vanuit NOC*NSF is het uitgangspunt dat teams niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van
teams op de locatie. Belangrijk daarbij is om te zorgen voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en
afvoer van kinderen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen.
Als uitgangspunt hanteert Devona dat er maximaal twee groepen tegelijkertijd aan het trainen zijn. De
accommodatie biedt voldoende ruimte om de groepen uit elkaar te houden en binnen een groep 1,5m
afstand te hanteren.
Ondanks dat trainingen direct op elkaar aan kunnen sluiten is de veiligheid door toepassing van de
volgende maatregelen in voldoende mate gegarandeerd:
- Een groep wordt geacht 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, hierdoor wordt komen en
gaan gescheiden.
- Er is voldoende ruimte om een komende groep op afstand van reeds aanwezige groepen te
verzamelen.
Omdat het trainingsschema nog te veel aan verandering onderhevig is wordt deze niet in dit plan
opgenomen.

5.2 Overige richtlijnen
5.2.1 Onder- en middenbouw (t/m 12 jaar)
Kinderen leggen hun spullen in of bij het materiaalhok, maar alleen als het hok volledig geopend is.

5.2.2 Bovenbouw (13 t/m 18 jaar)
Kinderen leggen hun spullen om de beurt langs het hek van het tennisveld met voldoende onderlinge
ruimte (1,5m), zodat de spullen elkaar niet raken en kinderen bij het drinken voldoende afstand tot
elkaar houden. Om dit te waarborgen zijn plekken gemarkeerd met behulp van lintjes aan het hek.
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6 Materialen
6.1 Opslag
Het materiaalhok is tijdens de trainingsuren geopend. De Coronaverantwoordelijke opent en sluit het
materiaalhok en is verantwoordelijk voor de uitgifte van de materialen.
Het materiaalhok betreft een overkapte buitenruimte die aan alle kanten met rolluiken geopend kan
worden. Bij het openen van het materiaalhok dienen dan ook alle rolluiken maximaal geopend te
worden om zodoende een maximale doorstroom van frisse lucht te krijgen.
Omdat sommige materialen groot en/of zwaar zijn gelden de volgende richtlijnen:
- Voorafgaand het verplaatsen van materialen worden de handen gewassen.
- Materialen (klein) worden zoveel mogelijk door één persoon naar buiten verplaatst.
- Daar waar dit niet mogelijk is wordt dit door een zo klein mogelijk aantal turnsters gedaan en
wordt 1,5m afstand van elkaar gehouden (de grootte van de materialen laat dit toe).

6.2 Gebruik
Voor de (gemeenschappelijke) trainingsmaterialen gelden de onderstaande regels:
- Voor aanvang van de training worden de handen gewassen.
- De materialen worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van een oefening onder toezicht
van een train(st)er; er wordt dus niet mee gespeeld door de leden. Hiermee beperken we d
contactmomenten tot het minimum.

6.3 Reiniging
Na gebruik van de materialen worden deze neergezet in een aangegeven stuk grond naast het
materiaalhok. De materialen dienen eerst schoon gemaakt te worden voordat ze in het hok gezet
worden. Het schoonmaken hiervan gebeurt door middel van desinfecterende allesreiniger in
spuitflessen zodat er geen fouten gemaakt kunnen worden in de water/zeep-verhouding.
Materiaal wordt na elke trainingsgroep binnen de trainingsuren gereinigd met uitzondering van de
laatste groep op een dag.
Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd onder toezicht van de
Coronaverantwoordelijke.

7 Communicatie
Devona communiceert het protocol, de maatregelen en regels via de eigen communicatiemiddelen,
zoals de website en mail aan de leden. We dragen er ook zorg voor dat de hygiëneregels zichtbaar
aanwezig zijn op de sportaccommodatie, hiervoor worden de informatieborden van het NOC*NSF
gebruikt.
Website
Email Corona-coördinator
Email bestuur

https://devona.nl/buiten-trainingen-selectie/
voorzitter@devona.nl
bestuur@devona.nl
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8 Routing
Devona draagt zorg voor een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij
het betreden of verlaten van de velden en waarmee de 1,5 meter kan worden gewaarborgd (zie ook
bijlage 4). Ouder/verzorgers hebben geen toegang tot de sportlocatie. Concreet betekent dit dat
ouders/verzorgers dus niet buiten het parkeerterrein en de fietsenstalling mogen komen.
Om de logistiek goed te regelen zullen we, zeker de eerste periode, zorgen voor verkeersregelaars.
We vragen iedereen 15 minuten voor aanvang te komen zodat de gehele groep op veilige afstand
van de vorige groep kan verzamelen. Na einde van de training dient men de accommodatie meteen
weer te verlaten. Het is niet toegestaan om na afloop van de training nog op de accommodatie te
blijven.
Devona vraagt ouders en leden vooral met de fiets te komen en zo veel als mogelijk alleen naar de
club te komen (dus ook niet in groepjes naar de club fietsen).

8.1 Vervoer per auto
Vanaf de Zwetkade Noord rijden ouders en kinderen naar de accommodatie. Ter hoogte van de witte
circel kunnen de kinderen in- en uitstappen. Bij aankomst lopen de kinderen richting de
accommodatie (witte pijl). Ouders rijden vervolgens het parkeerterrein op om te keren. Het is niet
toegestaan dat ouders uitstappen. Ten behoeve van de veiligheid vragen we ouders niet eerder op
het parkeerterrein te keren. De ouders verlaten zo snel als mogelijk dus weer het terrein.
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8.2 Vervoer per fiets
8.2.1 Achterop bij ouder/verzorger
Vanaf de Zwetkade Noord fietsen ouders en kinderen naar de accommodatie. Ter hoogte van de
witte circel kunnen de kinderen op- en afstappen en nemen hier afscheid. Bij aankomst lopen de
kinderen richting de accommodatie (witte pijl). Ouders keren vervolgens direct om zo snel als mogelijk
dus weer het terrein te verlaten.
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8.2.2 Eigen fiets
Vanaf de Zwetkade Noord fietsen kinderen naar de accommodatie. De fietsenstalling bevind zich op
het parkeerterrein (witte circel). Indien ouders meefietsen ter begeleiding dienen zijn voor het
parkeerterrein afscheid te nemen, om te keren en zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Bij
aankomst lopen de kinderen over het bruggetje naar de accommodatie (witte pijl).

Fietsen worden gestald in de fietsenstalling en aan elk hekje, indien voldoende ruimte, maximaal 1
fiets; anders zorgen dat bij het stallen minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden

8.3 Verzamelen
We maken voor het trainingsgedeelte vakken waarin teams/groepen kunnen verzamelen. Groepen
<12 en >12 worden gescheiden gehouden, waarbij de laatste groep onderling een afstand van 1,5m
hanteert.
Naar het veld: vanuit het verzamel vak lopen de kinderen onder begeleiding van de trainer naar het
trainingsveld. Voor de groep >12 houdt men daarbij onderling 1,5 meter afstand (in een rij).
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