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Protocol Pinoké Jeugd (6 t/m 12 jaar (JJ t/m D) / 13-18 jaar (ABC) met 1,5m afstand ) 

 

REGELS ZOWEL BIJ TRAININGEN (alle jeugd) ALS OEFENPOTJES (alleen JJ t/m D):  

• Kinderen die verkouden zijn, pijn in de keel, koorts BLIJVEN thuis, ook wanneer dit 

geldt voor huisgenoten;  

• Kom 5 min voor dat JOUW training begint aan bij de club; Kom zoveel mogelijk met 

de fiets! Kinderen vanaf 10 jaar vragen we zoveel mogelijk ZELF met de fiets te 

komen. 

• Ouders mogen het club terrein NIET op; de ingang zo snel mogelijk vrijmaken voor 

andere ouders;  

•  Kinderen gaan rechtstreeks naar hun trainingsveld 

• Voor alle elftallen ABCD: per veld traint er maximaal 1 team, met voor ABC een 

speciaal programma gericht op techniek (geen duels, geen partijtjes); hierdoor is er 

voldoende ruimte voor de spelers en de trainers om 1,5m afstand te houden; D jeugd 

mag wel met weerstand spelen en partijvormen. 

• Er wordt getraind zonder hesje, alle spelers nemen een wit en blauw shirt mee (DEF 

jeugd)   

• Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon;   

• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld; 

• Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de 

stick aan; 

• Jongste jeugd:  deze zijn verdeeld over 3 velden. Hierdoor is er voldoende ruimte 

voor de trainers om 1,5m afstand te houden;  

• Trainingen zullen 10 minuten eerder stoppen om kinderen weg te kunnen laten gaan 

van de club; na de training het veld en de club direct verlaten.  

 

OP HET TERREIN / PLATTEGROND:  

SPELERS 

• Spelers worden bij het hek opgevangen door begeleiders in gele hesjes; 

• Volg de borden IN, bij aankomst reinig je je handen met hand gel. De clubs zal hierin 

voorzien;  

• Spelers gaan rechtstreeks naar hun veld waar de training plaatsvindt via de aangewezen 

looplijnen. 

• Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon;  

• Spelers raken de bal alleen aan met de stick; 
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• De route is aangegeven op de grond, met dranghekken en linten;  

• Voor alle jeugd geldt: clubhuis en kleedkamers zijn DICHT dus kom in sportkleding. WC’s 

(beneden) zijn open voor max. 1 kind tegelijk, eenrichtingverkeer 

• Bij vertrek idem, via looplijnen en borden UIT 

 

 

TRAINERS  

• Houden altijd 1,5 m afstand, van elkaar en van de spelers/teams;  

• Wassen voor/na iedere training hun handen;  

• Er wordt getraind zonder hesje, spelers nemen een wit en blauw shirt mee 

• Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick 

aan 

• Ander trainingsmateriaal zoals bijv pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt 

• De Corona verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van 

trainingsmateriaal over de velden 

• Trainingsmateriaal wordt aan het eind van de training dag gedesinfecteerd door Corona 

verantwoordelijke; 

• Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. 

Anders zonder keeper trainen 

• Kinderen met blessures of ‘tranen’ worden opgevangen door de jonge trainers, met 

handschoenen. 

• EHBO  aanwezig 

 

 

KORTE VERSIE OP TE HANGEN BIJ ENTREE SAMEN MET PLATTEGROND  

• Ben jij of huisgenoot ziek, blijf thuis  

•  Voor trainingen op veld 16/17: fietsen parkeren in fietsenstalling 

• Voor trainingen op veld 14/15:  fietsen parkeren buiten het terrein  

•  Ouders / begeleiders blijven buiten het hek  

•  Reinig je handen bij binnenkomst  

•  Volg de borden en looproutes/pijlen   

•  Luister naar je trainer  

•  Het clubhuis is dicht  

•  Na de training direct naar huis  

 


