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SC Badhoevedorp 

We mogen weer trainen!  
 

Beste ouders en jeugdspelers van SC Badhoevedorp, 

Op 21 april is door het kabinet besloten en dat kinderen tot en met 12 jaar 
vanaf 29 april weer samen buiten mogen sporten, mits dit georganiseerd en 
onder begeleiding gebeurt. 

Samen met allerlei sportbonden heeft de 
NOC*NSF en vervolgens wij als 
jeugdbestuur richtlijnen opgesteld om 
weer op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen gaan trainen. De 
competities gaan helaas nog niet van 
start. Daarnaast mogen ouders niet op 
het complex komen en is het clubgebouw 
gesloten. 

Het is belangrijk dat we ons heel goed aan de opgestelde regels 
houden. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen buiten sporten. Ook 
hier geldt mits georganiseerd en onder begeleiding. Zij moeten wel 1,5 meter 
afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Ook hier 
geldt dat ouders niet op het sportcomplex mogen komen en het clubgebouw 
gesloten is.  
 
De versoepeling geldt tot 20 mei. Wij hopen natuurlijk dat de ontwikkelingen 
dusdanig zijn dat we na 20 mei wellicht ruimere mogelijkheden krijgen.  

SCB zal vanaf woensdag 13 mei starten met trainingen voor de teams in de 
categorie JO8 t/m JO12. De training zullen in eerste instantie alleen op de 
woensdag plaatsvinden. De teams zullen verdeeld worden over het gehele 
hoofdveld en trainingsveld. Per team zal er 1 trainer zijn.  

De indeling is als volgt: 
 

15.00-15.45 JO8-1 JO9-1 JO9-2 JO9-3 MO9-1 

16.00-16.45 JO11-1 JO-12-1 JO12-2   

De overige teams zullen apart geïnformeerd worden over de trainingstijden. 

Belangrijk hierbij is dat iedereen zich houdt aan de afspraken die in dit 
protocol worden uiteengezet. Dit zorgt ervoor dat we samen een veilige 
omgeving creëren op ons sportcomplex zodat de kinderen en onze 
vrijwilligers veilig zijn en blijven. Wij willen niet dat spelers, trainers en/of 
vrijwilligers in gevaar worden gebracht doordat regels niet juist worden 
nageleefd. Hier moeten wij streng op controleren en wij hopen op uw begrip 
daarvoor. 

Als leidraad hanteert SCB bij de volgende punten het protocol ‘Verantwoord 
sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar’ opgesteld door het 
NOC/NSF. 
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Uitgangspunten voor de trainingen  

Belangrijk is dat de jeugd na weken thuis zitten weer lekker 

kan sporten en vriendjes en vriendinnetjes weer kan 
ontmoeten.  
 

• Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf 
thuis.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen van dat huishouden 24 uur 
geen klachten meer heeft, mag je weer naar buiten;   

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na 
het laatste contact;   

 
Ter voorkoming van misverstanden: dit geldt voor iedereen, dus ook voor de 
kinderen in de leeftijdscategorie JO08 tot en met JO12! 
 

• Er wordt getraind in de huidige teamsamenstellingen (dus van dit 
afgebroken seizoen).  

• Vrij gebruik van de velden is niet toegestaan.  

• Het clubgebouw is gesloten. Graag zorgen dat je voor de training thuis dus 
naar het toilet gaat.  

• Zorg dat je kind zelf een bidon met water meeneemt, voorzien van 
zijn/haar naam. Daardoor helpt u besmetting te voorkomen.  

• Er mogen geen ouders op het complex komen (binnen de hekken) en van 
ouders wordt verwacht dat zij na het afzetten van de kind(eren) niet met 
andere ouders gaan bijpraten voor het hek of op de parkeerplaats, ook 
niet op 1,5 meter afstand. Dit zorgt voor extra druk op de vrijwilligers en 
op het schema en zorgt voor samenscholing. Dit is niet toegestaan!  

• Reis alleen met uw eigen kind(eren) of kind(eren) uit uw eigen 
huishouden en rij alleen. 

 

Aankomst sportpark  
 

We willen zo min mogelijk mensen bij de ingang van het 
sportcomplex. 
 
 

• Ouders of begeleiders mogen het sportpark niet betreden.  

• Wij vragen iedereen zo veel mogelijk op de fiets te komen. 

• Komt u met de fiets dan laat u uw kind voor de ingang afstappen en de 
fiets parkeren buiten het sportpark op de aangegeven plek links van de 
ingang. 

• Als u toch met de auto komt vragen wij u om een rondje 
te rijden op de parkeerplaats en niet met de auto naar 
de ingang van het sportcomplex te rijden. Op de 
parkeerplaats kunt u uw kind uit laten stappen en naar 
de ingang laten lopen. We gaan dus uit van het 
zogenaamde kiss & ride principe.  

• Aan de poort zal een vrijwilliger staan herkenbaar aan 
een hesje. 
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• We laten de kinderen wachten in de ruimte waar normaal gesproken de 
fietsen staan. Ze zullen dan als groep het veld betreden. Dit zorgt er voor 
dat wanneer er wisseling is van de groepen, de kinderen zo min mogelijk 
met elkaar in aanraking zullen komen.  

• Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers (herkenbaar aan de hesjes) 
op. Hij/zij zorgt ervoor dat de kinderen het sportpark veilig kunnen 
betreden en verlaten   

• Arriveer maximaal 10 minuten voor de trainingstijd, niet eerder!  

• Zorg dat uw kind op tijd is. We houden in het schema rekening met een 
soepele wisseling van groepen, maar dat lukt alleen wanneer u op tijd 
komt en op tijd gaat.  

• Wanneer de groep binnen is en de training zal starten, doen we het hek 
op slot. Mocht uw kind te laat zijn, kan het zijn dat hij/zij even voor het 
hek moet wachten tot de vrijwilliger terug is om het hek op te doen.  

 

Verlaten sportpark  
 

Na de training zal uw kind via een het grote hek het sportpark 
verlaten, zodat er een duidelijk scheiding is tussen komende 
spelers en spelers die naar huis gaan.  
 

• Komt u uw kind ophalen met de auto, parkeer uw auto op de 
parkeerplaats en wacht op de plek waar u uw kind heeft uit laten stappen. 
Uw kind loopt naar u toe en daarna verlaat u direct de parkeerplaats.  

• Komt u uw kind ophalen met de fiets, wacht dan op gepaste afstand 
buiten het sportpark. Uw kind komt naar u toe lopen en u kunt samen 
direct vertrekken.  

• Helaas is het niet toegestaan om gezellig een praatje te maken met 
andere ouders of begeleiders, ook niet op 1.5 meter.  

• Ook hier geldt volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op en zorg voor 
een veilige situatie voor alle betrokkenen.  

 

De training  
 

Alle trainers zijn op de hoogte van het protocol en hebben ook 
een eigen protocol waar zij zich aan houden.  
 
 

• Er is altijd een coördinator herkenbaar rond het veld aanwezig die 
supervisie behoud.  

• Mocht er iets gebeurd zijn op de training waarvan u op de hoogte moet 
worden gebracht dan zal de coördinator of trainer u hierover na de 
training bellen.  

• De trainer zal geen handen schudden of een high five geven aan de 
kinderen.  

• Alleen in uiterste noodzaak zal de trainer uw kind aanraken (bij blessures 
bijvoorbeeld).  

• Op het trainingsveld zijn handschoenen, papieren handdoekjes en 
desinfecterende handgel aanwezig die de trainers dienen te gebruiken bij 
en na elke training of in geval van nood (bij blessures bijvoorbeeld).  

• Het aanraken van de bal met de handen wordt zoveel mogelijk vermeden. 
De uitzondering is de keeper met handschoenen  

• Er wordt getraind zonder hesjes.  
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Contactgegevens 
 
SC Badhoevedorp 
Sportlaan 2 (alleen bezoekadres) 

1171 EH Badhoevedorp 
 
Postbus 77 
1170 AB Badhoevedorp 
 
T 020 6592500 
E scbdorp@scbdorp.nl  
W scbdorp@scbdorp.nl  

 

Jeugdcommissie 
Geert-Jan Rietkerk 
Voorzitter 
Melvin Troost 
Technisch beleid 
Danielle Alsemgeest 
Communicatie & PR 

Taeke Boersma 
Coördinator/Trainer/Coach 

Erik Bregman 
Coördinator scheidsrechter 
 
E jeugdcommissiescb@gmail.com  

 

• De kleine goals zullen worden gereinigd middels desinfecterende spray na 
de training.  

• Het is belangrijk dat de kinderen de aanwijzingen van de trainer opvolgen. 
Dat klinkt als normaal, maar we willen nu nogmaals benadrukken dat dit 
belangrijk is. Zou u dit thuis nog eens kunnen bespreken met uw kind?  

 
De veiligheid en gezondheid van onze kinderen, trainers en vrijwilligers zijn 
belangrijk en zullen leidend zijn gedurende deze periode. Wanneer blijkt dat 
de protocollen niet goed worden opgevolgd, zullen we als bestuur de 
afweging moeten maken of we de trainingen wel kunnen continueren. 
 
We gaan er echter vanuit dat alle kinderen zoveel zin hebben om weer lekker 
te voetballen dat ze zich aan de regels houden. Daarbij hebben we uw hulp 
ook hard nodig. Dus ook voor de ouders belangrijk om de aanwijzingen op te 
volgen.  
 
Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar jeugdcommissiescb@gmail.com  
 
Voor algemene zaken zoals aanmelden, opzeggen en dergelijke kunt u een 
e-mail sturen naar Peter Eikelenboom, algemeen secretariaat  
SC Badhoevedorp scbdorp@scbdorp.nl  
 
Tot 13 mei en blijf gezond! 

 
 

Belangrijke data 
 
11 mei  19.00 uur tot 20.00 uur inleveren teamtassen. 
13 mei  Start trainingen JO8 t/m JO12 
20 mei  Nieuwe berichtgeving overheid inzake coronacrisis 
31 mei  Uiterste datum opzeggen lidmaatschap. 
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