
 

Informatie maatregelen COVID-19 senioren, JO-19 en 

jeugdafdeling  

Update Belfeldia per 19 oktober 2020 n.a.v. de nieuwe maatregelen zoals bekend 

gemaakt per 13 oktober 2020.  

Naar aanleiding van de aanpassingen wordt geëvalueerd of de maatregelen afdoende kunnen en 

worden nageleefd, om op die manier ieders gezondheid te waarborgen.  

1. Trainen Senioren 

De KNVB heeft met NOC/NSF en het ministerie afgestemd dat er onder bepaalde voorwaarden door 

seniorenteams (vanaf 18 jaar) getraind kan worden. Dit mag enkel en alleen in een vaste groep van 4 

personen (met 1,5 meter afstand onderling tot groepsgenoten en met trainers/leiders). Wel mogen 

er meerdere groepjes van 4 tegelijk trainen, duidelijk gescheiden van elkaar. De richtlijnen zijn strikt, 

relatief lastig te realiseren en vraagt discipline van iedereen, maar het is de enige manier waarop de 

senioren kunnen trainen. Uiteraard is het aan elk team of speler om zelf te beslissen of men op basis 

van onderstaande regels of als gevolg van een persoonlijke situatie van de mogelijkheid gebruik wil 

maken. Niemand wordt “gedwongen” om te komen trainen.  

Elke leider/trainer maakt vooraf duidelijk aan het team hoe de vaste groepsindeling er voor die avond 

uitziet (groepen kunnen er per avond anders uitzien). Alle spelers komen omgekleed aan op het 

sportpark en worden bij het veld waarop getraind wordt verwezen naar het deel van het veld waar zij 

verzamelen met hun groep en waar hun training begint. Binnen je groep hou je ook 1,5 meter afstand. 

Spelers blijven de hele training bij hun eigen groep (met 1,5 meter afstand). Er wordt niet gemengd of 

gewisseld met de groepsindeling. Ook geen vermenging voor aanvang van de training of na de training. 

In verband met de vaste groepjes die gemaakt worden en de oefeningen die de trainers gaan uitzetten, 

is het van belang dat je van te voren aangeeft of je wel of niet komt trainen. De kleedlokalen blijven 

gesloten. Kleed je thuis om. Voetbalschoenen kun je eventueel los meenemen en als je bij je groepje 

bent aan doen. Bij de trainingen is geen publiek welkom. Dus ook geen geblesseerde spelers. Naast 

de spelers die de oefeningen doen, alleen maar de leiders en trainers die normaal ook bij de training 

aanwezig zijn. 

2. Trainen JO-19 

De JO-19 is aangemerkt als een jeugdteam, waarbij de leden de leeftijd hebben vanaf 17 jaar t/m 19 

jaar. Dit betekent dat de JO-19 personen van 18 jaar en ouder bevat, waardoor de nieuwe maatregelen 

(deels) van toepassing zijn op de JO-19. Vanuit de overheid is buitensporten toegestaan met groepjes 

van maximaal 4 personen, inclusief onderling 1,5 meter afstand, conform de maatregelen voor de 

senioren. De KNVB geeft aan dat jeugdteams op een reguliere wijze mogen sporten in teamverband, 

echter de lokale c.q. gemeente bepalingen blijven leidend. Vanuit Gemeente Venlo / Veiligheidsregio 

is aangegeven dat de 18 jaar grens strikt dient te worden gehanteerd. Dit betekent dat ook voor de 

18 / 18+ spelers binnen de JO-19 de aangescherpte maatregelen van toepassing zijn.   

3. Trainen jeugdleden  

Met in achtneming van de coronaregels blijft trainen voor de jeugd (t/m 17-jarigen) wel mogelijk en 

kunnen in clubverband ook onderling partijtjes worden gespeeld. Kleedkamers blijven echter 

gesloten. Douchen is dus niet meer mogelijk na het trainen. Dat betekent in trainingsuitrusting naar 



 

trainingen komen en direct na afloop in trainingsuitrusting naar huis en thuis douchen. En 

natuurlijk blijft ook de kantine vooralsnog gesloten. Bezoekers zijn voorlopig niet welkom op 

het sportpark. 

Indien jeugdteams wensen om op andere momenten te trainen dan normaliter, zoals bijv. op zaterdag, 

dient dit vooraf te worden afgestemd met voetbaltechnische zaken en de consul. In goed overleg 

wordt gekeken naar verdere mogelijkheden. Indien jeugdteams onderlinge wedstrijden willen 

organiseren graag dit eveneens af te stemmen met voetbaltechnische zaken en de consul, dit i.v.m. 

benodigde belijning voetbalvelden. In de basis wordt enkel veld 4 belijnd gedurende de huidige 

periode van maatregelen.  

4. Algemene maatregelen  

1. vv Belfeldia doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter het is ook 

de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle maatregelen te houden. Lees 

alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar! 

2. Deelname aan trainingen is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te nemen dient dit vooraf 

kenbaar te worden gemaakt bij de trainer, zodat de trainer weet wie er komt en ook zijn training 

hierop kan afstemmen. 

3. Blijf thuis en meld je af voor trainingen (en wedstrijden, indien van toepassing) bij (lichte) klachten 

als verkoudheid, koorts, niezen, hoesten en keelpijn. Indien er in het gezin/huishouden sprake is van 

klachten en/of COVID-19 het verzoek om thuis te blijven. Indien sprake van het vermoeden op infectie 

met COVID-19 of een positieve uitslag op de COVID-19 test verzoeken wij jullie om dit zo spoedig 

mogelijk (1) te melden aan de trainer/leider en (2) het bestuur van vv Belfeldia via info@belfeldia.nl. 

Op deze wijze kan worden gemonitord of er sprake is van bepaalde risicovolle groepen en kan waar 

benodigd tijdig actie worden ondernomen.  

4. Houd 1,5 meter afstand op het gehele complex als je 18 jaar of ouder bent. Dus ook sprake van 1,5 

meter afstand in en om de dug-out, kleedlokalen, douches, kantine en op het terras, voor zover deze 

zijn geopend.  

5. Trainers/leiders hoeven géén 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Wel tot 

de jeugd van 13 tot 18 jaar.  

6. Neem zelf je eigen drinkfles mee en gebruik enkel en alleen je eigen drinkfles.  

7. We schudden geen handen vóór en na de wedstijd (indien van toepassing). 

8. Vermijd fysiek contact na een doelpunt, wissel of het winnen van een wedstrijd (indien van 

toepassing). 

9. Vanaf 18 jaar dragen we een mondkapje bij vervoer naar uitwedstrijden (indien van toepassing).  

10. Handen wassen vóór en ná de trainingen en wedstrijden (indien van toepassing). Hiervoor is 

specifiek een installatie geïnstalleerd aangesloten op de waterleiding. Het verzoek aan trainers om 

hierop toe te zien.  

11. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mag max. 1 persoon 

in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. Aan trainers het 

verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en tijdig op de 

verzamelplaats (zie later) aanwezig te zijn. 
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12. Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van 

andere inzichten. 

13. Kantine en de kleedlokalen blijven gesloten. Schoenen en jassen kunnen tijdens een training of 

onderlinge wedstrijd in de dug-outs worden gelegd. 


