
Maatregelen sporten (voetballen)
Corona

Onderdeel van het beleid van Achilles 1894
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Algemeen 
In deze brochure vinden jullie de maatregelen die zijn genomen om het sporten van onze jeugd en senioren 
weer mogelijk te maken. Deze regels zijn voor alle leden en vrijwilligers bindend en iedereen moet zich hier 
dus aan houden. Bij het niet volgen van deze regels moeten we mensen helaas de toegang tot de trainingen
en de accommodatie ontzeggen. Aan ouders wordt gevraagd om deze maatregelen uit te leggen aan hun 
jongste jeugd en voor de andere leden en vrijwilligers geldt dat men op de hoogte moet zijn van deze 
regels. Lees deze dus zeer goed door. Het zal even wennen zijn, maar met z’n allen zorgen we ervoor dat we 
weer samen veilig kunnen sporten. 

In deze brochure ook het voorlopige aangepaste trainingsschema voor de verschillende categorieën met de 
huidige teams tot eind mei. Voorlopig trainen alle teams twee (2) keer per week. Na 20 mei zullen we 
bekijken of de ervaring leert dat we kunnen overstappen naar een “normaal” rooster zonder tussenpozen. 
Dit hangt mede af van de nieuw aan te kondigen (versoepeling van de) maatregelen door het RIVM op die 
datum. 

Wanneer er een versoepeling wordt aangekondigd dan zal dit ingaan per juni 2020. Het streven van de 
vereniging is om tot de zomervakantie te blijven trainen. In juni met de nieuwe teamindelingen. 
Voor de maand juni tot de zomervakantie zal er een nieuw trainingsrooster worden opgesteld die 
gepubliceerd wordt op de site. 

Algemene regels 
 Het is ouders / verzorgers/ fans verboden om op het sportcomplex te komen of te (ver)blijven 
 Was je handen en ga naar de wc voordat je vertrekt. Heb je verschijnselen, dan blijf je thuis. 
 Spelers en vrijwilligers gaan via een aangegeven in- en uitgang naar en van het sportpark
 Alleen de kunstgrasvelden worden gebruikt om zo min mogelijk bewegingen op het sportcomplex te

veroorzaken 
 In de materiaalruimte mag slechts een (1) persoon tegelijk komen en alleen trainers 
 Bij gebruik van de ballonpomp moet deze met de aanwezige desinfecterende doekjes worden 

schoongemaakt 
 Tussen de trainingstijden is rekening gehouden met spelers die vertrekken en spelers die gaan, zorg 

dat je na de training direct vertrekt en kom 5-10 minuten voor aanvang van de training op het 
sportpark 

 Volg de aanwijzingen van de herkenbare Corona Coördinatoren (CC) op het sportpark. Staat bij 
betreden van het sportpark bij het hekwerk.  

Achilles 1894 hanteert in grote lijnen het NOC*NSF protocol dat hieronder is beschreven voor de 
verschillende betrokken partijen. 

Aanvulling gemeente Assen / provincie Drenthe
De gemeente Assen / provincie Drenthe heeft als aanvullende voorwaarde bij de trainingen van de jeugd en
senioren de regel opgesteld dat er per 10 sporters 1 extra volwassene aanwezig moet zijn voor toezicht 
(naast de al aanwezige trainer). Hiervoor hebben we hulp nodig van ouders / verzorgers.
Daarom zal er bij iedere training bij alle (jeugd)teams maximaal 2 ouders / verzorgers aanwezig moeten zijn,
de toezichthouder(s).  Hesjes, voor herkenbaarheid, beschikbaar op de club!
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De taken van de toezichthouder zijn:

 15 minuten voor aanvang training aanwezig zijn. De spelers van het team opvangen op

de parkeerplaats (afgesproken plek)
 De 1,5 meter afstand controleren bij de spelers van de bovenbouw en/of bij eventueel

aanwezige ouders / verzorgers (bij halen / brengen)
 Tijdens de training de 1,5 meter afstand tussen de spelers en de trainer controleren / corrigeren 

(alle leeftijden)
 Tijdens de training de 1,5 meter afstand tussen de spelers controleren / corrigeren (vanaf 13 jaar)
 De spelers na de training begeleiden naar de uitgang 

Trainers van jeugdteams waar een toezichthouder geregeld moet worden krijgen bericht van de HJO. 

In het trainingsrooster staat onder opmerkingen aangegeven voor welk team een toezichthouder of 
toezichthouders nodig is / zijn. 

Het regelen van (een) toezichthouder(s) wordt aangestuurd vanuit de trainers. Zij maken in 
samenwerking met de teamleiding een planning met ouders / verzorgers. Zonder toezichthouder(s) 
wordt de training niet gestart! 

De gemeente Assen zal steekproefsgewijs controles uitvoeren en indien nodig de training staken en / of 
verbaliseren als niet voldaan is aan de voorwaarden. We hopen op jullie medewerking zodat de
kinderen weer veilig kunnen sporten!

Brengen/ komen en halen/ gaan O12 en jonger
 Ouders die hun kleine kinderen brengen rijden over de parkeerplaats naar de 

Achilles 1894 ingangspoort en laten daar hun kind(eren) uitstappen 
 Ouders rijden dan linksom en verlaten zo weer de parkeerplaats 
 De kinderen lopen de ingang van het hek in waar ze door de CC worden opgevangen en naar het 

juiste veld worden gestuurd
 Daar aangekomen worden ze opgevangen door de trainer(s) en worden de maatregelen (nogmaals) 

uitgelegd 
 Zij volgen de aanwijzing op van de trainer(s) en worden begeleid door de trainer(s) in welke 

organisatievorm(en) er wordt getraind
 De trainer legt vooraf aan de training (nogmaals) de regels uit De jeugd t/m 12 jaar houdt altijd 1,5 

meter afstand tot de trainer, onderling hoeft dat niet 
 De jeugd van 13 t/m 18 jaar en senioren houdt altijd 1,5 meter afstand tot de trainer en elkaar 
 Na afloop verlaten de spelers het veld onder begeleiding van de trainer en wachten bij de ingang 

(hekwerk) waar de CC ze opvangt
 Wanneer bij de jongste jeugd ouders voorrijden stappen zij in en verlaten zij het parkeerterrein 
 Buiten het hek van het sportpark gaan spelers en speelsters die op de fiets / wandelend zijn naar de

fietsenstalling en gaan direct met hun fiets naar huis 
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Brengen/ komen en halen/ gaan O13 en ouder
 Ouders die hun kinderen brengen rijden over de parkeerplaats naar de Achilles 1894 ingangspoort 

en laten daar hun kind(eren) uitstappen en verzamelen bij de toezichthouder van het team 
 Ouders rijden dan linksom en verlaten zo weer de parkeerplaats 
 De kinderen lopen samen met de toezichthouder de ingang van het hek in waar ze door de CC 

worden opgevangen en naar het juiste veld worden gestuurd
 Daar aangekomen worden ze opgevangen door de trainer(s) en worden de maatregelen (nogmaals) 

uitgelegd 
 Zij volgen de aanwijzing op van de trainer(s) en worden begeleid door de trainer(s) in welke 

organisatievorm(en) er wordt getraind
 De trainer legt vooraf aan de training (nogmaals) de regels uit. De jeugd van 13 t/m 18 jaar en de 

senioren houdt altijd 1,5 meter afstand tot de trainer en elkaar 
 Na afloop verlaten de spelers het veld onder begeleiding van de toezichthouder en wachten bij de 

ingang (hekwerk) waar de CC ze opvangt
 Wanneer ouders voorrijden stappen zij in en verlaten zij het parkeerterrein  
 Buiten het hek van het sportpark gaan spelers en speelsters die op de fiets / wandelend zijn naar de

fietsenstalling en gaan direct met hun fiets naar huis 

Er is een desinfectieapparaat duidelijk zichtbaar aanwezig op het sportpark! 

Ouders / verzorgers 
 Houd je kind thuis als hij of zij of een gezinslid verkouden of grieperig is 
 Je kind is alleen welkom wanneer er een activiteit voor jouw kind staat gepland 
 Laat je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie gaan als hij / zij oud genoeg is 
 Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëne regels 
 Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op locatie 
 Als ouder / verzorger/ begeleider heb je geen toegang tot de sport locatie 
 Indien ondersteuning echt noodzakelijk is bij de activiteit, is één ouder / verzorger toegestaan 
 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie 
 Haal je kind direct na de activiteit op en zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is 

Sporters 
 Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent 
 Was je handen en ga naar de wc voordat je vertrekt 
 Laat tijdig weten dat je deelneemt aan de sportactiviteit bij je trainer /

teamleider 
 Kom enkel naar de locatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat 
 Reis bij voorkeur alleen en op eigen gelegenheid 
 Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig en verlaat direct na de sportactiviteit de locatie 
 Kom in je sportkleding, kleedkamers en douches zijn gesloten 
 Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie 
 Ben je 13 jaar of ouder houd dan te allen tijde 1,5 meter afstand, ook tijdens het sporten 
 Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen, reinig gedeelde materialen direct na gebruik 
 Neem je eigen bidon gevuld mee 

@Achilles 1894                                                                                                                                                                     07-05-2020



Trainers / begeleiders / vrijwilligers 
 Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent 
 Inventariseer vooraf wie er aanwezig zijn bij de training / activiteit 
 Zorg dat je de hygiëne- en gedragsregels kent en maakt deze vooraf aan de kinderen duidelijk 
 Laat kinderen zoveel mogelijk hun eigen materialen gebruiken, reinig gedeelde materialen direct na 

gebruik Bereid je training goed voor, zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op 
komen 

 Laat kinderen pas 10 minuten voor de startijd van de training toe en laat ze gefaseerd het veld 
betreden / verlaten 

 Houd 1,5 meter afstand met alle kinderen en collega trainers
 Kinderen dienen na afloop direct de accommodatie te verlaten 
 Was / desinfecteer je handen en maak materiaal schoon na iedere training 
 Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is 
 Vermenging tussen de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en senioren is niet toegestaan 
 Bij de jeugd t/m 12 is Roel Claessens de Corona Coördinator voor die uren dat er word getraind met 

deze categorie 
 Voor de jeugd vanaf 13 jaar en senioren zijn de trainers de Corina Coördinator voor de tijd van hun 

training en volgen ze elkaar op. Ze halen, begeleiden, trainen hun spelers en zorgen dat ze de 
accommodatie direct weer verlaten na de training in samenwerking met de toezichthouder(s). 

 Indien je je als jeugdtrainer niet goed voelt en klachten hebt die duiden op corona dan kun je je 
vanaf 6 mei laten testen. Neem hiervoor contact op met je huisarts die je zal doorverwijzen naar de 
GGD voor de test.

Meetrainen niet leden 
Het is mogelijk dat niet leden meetrainen bij de pupillen en dus t/m 12 jaar, gelijk de opmerking van het 
kabinet. Deze kinderen moeten het (proef)trainen vooraf via de HJO (harold.wekema@achilles1894.nl of via
whatsapp 06-55818568) en ontvangen dan bericht. Vanwege de beperkte ruimte binnen de teams en de 
maatregelen zal er per aanvraag worden bekeken of meetrainen mogelijk is met de desbetreffende 
leeftijdsgroep. Kinderen die niet lid zijn en onaangekondigd bij Achilles 1894 verschijnen kunnen niet 
meetrainen! 

Bestuurders / accommodatiebeheerders 

Organiseren 
 Stel een corona coördinator aan als aanspreekpunt voor de gemeente 
 Zorg dat er altijd een coronaverantwoordelijke herkenbaar aanwezig is 
 Instrueer trainers over verantwoord sporten en het aanspreken op ongewenst gedrag 
 Stem de regels/ protocol af met de (mede) gebruikers van de accommodatie 
 Stem af met de gemeente wanneer de activiteit in de openbare ruimte plaatsvindt 

Accommodatie
 Houd de kantine, kleedkamers en andere ruimtes gesloten 
 Houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon 
 Zorg voor een duidelijk routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren 
 Zorg voor een duidelijk aanrijdroute voor auto’s en fietsen 
 Maak de (hygiëne) regels zichtbaar op de gehele accommodatie, communiceer ze 
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Materialen 
 Zorg dat EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn 
 Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn 
 Zorg waar nodig voor beschermings-, hygiëne- en schoonmaakmiddelen 
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Aangepast trainingsrooster tot eind mei (ingaande maandag 11 mei)

Onderstaand schema nog aanhouden tot vrijdag 8 mei voor O12 en jonger:

Vrijdag 8 mei 
15.45 – 16.45 uur Onder 7 (kabouters) – Onder 8 – Onder 9
17.00 – 18.00 uur Onder 10 – Onder 11
18.15 – 19.15 uur Onder 12 (ook kinderen die in O13-teams spelen, maar 1e jaars zijn!)

Vanaf maandag 11 mei tot 1 juni:

<<MAANDAG>>

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER TZH*

17.00 – 18.00 JO13-2 (geboortejaar 2007) D2 R. Harssema (06-84224827) 1 of 2

17.00 – 18.00 JO15-2 D1 B. Davies (06-18985974) 1 of 2

18.15 – 19.15 JO15-1 D1 P. Mollink (06-41220845) 1 of 2

18.15 – 19.15 MO15-1 E L. ‘t Hart (06-31202347) 1 of 2

18.15 – 19.15 JO17-4 D2 R. Traore (06-87849902) 1 of 2

19.30 – 21.00 1e selectie + 19-1 D H.A, Wekema (06-558185680) / W. Middel (06-15088159) 2 of 3

19.30 – 20.30 Vrouwen 1 E L. ‘t Hart (06-31202347) / A. Manuputty (06-48763188) 1 of 2

<<DINSDAG>>

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER TZH*

16.45 – 17.45 JO13-3 / 13-4 
(geboortejaar 2007)

D1 J. v/d Heide (06-29740029) / W. v/d Veen) 1 of 2

18.00 – 19.15 JO17-1 D1 T. Migchelsen (06-28060278) / A.J. v/d Heide (06-81298813) 1 of 2

18.00 – 19.15 JO17-2 D2 A. Abdel Alim (06-12312673) 1 of 2

18.15 – 19.15 ZA5 E R. Claessens (06-31766050) 1 of 2

19.30 – 20.45 JO19-2 E M. Suliman (06-29353621) 1 of 2

19.30 – 20.30 ZA3 D1 K. Haanstra (06-47935502) 1 of 2

19.30 – 20.30 ZA4 D2 W. Middel (06-15088159) 1 of 2

* Afhankelijk van meer of minder dan 10 en / of 20 sporters (1e selectie)!

@Achilles 1894                                                                                                                                                                     07-05-2020



<<WOENSDAG>>

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER TZH*

15.00 – 16.00 JO7 E Coördinator H.A. Wekema (06-55818568)

15.00 – 16.00 JO8 D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

15.00 – 16.00 JO9 D2 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

16.15 – 17.15 JO10 E Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

16.15 – 17.15 JO11 D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.30 – 18.30 JO12-1 E Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.30 – 18.30 Geboortejaar 2008 uit 
Onder 13-teams

D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.30 – 18.30 JO13-1 (geboortejaar 2007) D2 T. Zylstra (06-31943414) / J. Letwory (06-39795379) 1 of 2

18.45 – 19.45 JO15-3 D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568 1 of 2

18.45 – 19.45 MO15-1 E L. ‘t Hart (06-31202347) 1 of 2

18.45 – 19.45 JO17-3 D2 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568 1 of 2

20.00 – 21.30 Vrouwen 1 D1 L. ‘t Hart (06-31202347) / A. Manuputty (06-48763188) 1 of 2

20.00 – 21.30 Vrouwen 2 D2 F. de Groot (06-50506991) 1 of 2

20.00 – 21.00 Veteranen E Contactpersoon: R. de Rooij (351451) 1 of 2

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER

18.30 – 19.00 Keepers JO12 en jonger C F. de Groot (06-50506991) 1 of 2

19.15 – 20.00 JO13 (2007) en ouder C F. de Groot (06-50506991) 1 of 2

* Afhankelijk van meer of minder dan 10 en / of 20 sporters (1e selectie)!
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<<DONDERDAG>>

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER TZH*

17.00 – 18.00 JO13-3 / 13-4
(geboortejaar 2007)

E J. v/d Heide (06-29740029) / W. v/d Veen) 1 of 2

17.00 – 18.00 JO15-2 D1 B. Davies (06-18985974) 1 of 2

17.00 – 18.00 JO17-4 D2 R. Traore (06-87849902) 1 of 2

18.15 – 19.15 JO15-1 D1 P. Mollink (06-41220845) 1 of 2

18.15 – 19.15 JO17-1 D2 T. Migchelsen (06-28060278) / A.J. v/d Heide (06-
81298813)

1 of 2

18.15 – 19.15 JO17-2 E A. Abdel Alim (06-12312673) 1 of 2

19.30 – 20.30 JO19-2 E M. Suliman (06-29353621) 1 of 2

19.30 – 20.45 1e selectie + 19-1 D H.A, Wekema (06-558185680) / W. Middel (06-15088159) 2 of 3

20.45 – 21.45 ZA3 E K. Haanstra (06-47935502) 1 of 2

21.00 – 22.00 ZA4 D1 W. Middel (06-15088159) 1 of 2

21.00 – 22.00 ZA5 D2 R. Claessens (06-31766050) 1 of 2

* Afhankelijk van meer of minder dan 10 en / of 20 sporters (1e selectie)!

<<VRIJDAG>>

TIJDSTIP TEAM(S) VELD TRAINER TZH*

15.45 – 16.45 JO7 E Coördinator H.A. Wekema (06-55818568)

15.45 – 16.45 JO8 D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

15.45 – 16.45 JO9 D2 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.00 – 18.00 JO10 E Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.00 – 18.00 JO11 D1 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.00 – 18.00 JO12-1 D2 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

17.00 – 18.00 Geboortejaar 2008 uit 
O13-teams

D2 Coördinator H.A. Wekema (06-55818568

18.15 – 19.15 JO15-3 D2A Coördinator H.A. Wekema (06-55818568 1 of 2

18.15 – 19.15 JO17-3 D2B Coördinator H.A. Wekema (06-55818568 1 of 2

18.15 – 19.15 JO13-1 (geboortejaar 2007) D1 T. Zylstra (06-31943414) / J. Letwory (06-39795379) 1 of 2

18.15 – 19.15 JO13-2 (geboortejaar 2007) E R. Harssema (06-84224827) 1 of 2

* Afhankelijk van meer of minder dan 10 en / of 20 sporters (1e selectie)!
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Informatie 
Leden, vrijwilligers en ouders / verzorgers die nog extra informatie willen hebben kunnen bellen met 
bestuurslid Technische Zaken Theo Migchelsen op telefoonnummer 06-21260456. 

Tenslotte 
Het bestuur hoopt dat met deze maatregelen de leden weer kunnen sporten en dat de
ervaring zal leren dat iedereen zich aan de regels houdt. Op die manier kunnen we blijven
sporten en zorgen we ervoor dat dit veilig gebeurd en dat we de gezondheid van iedereen
betrokken zoveel mogelijk kunnen beschermen. Iedereen veel plezier en vooral bedankt voor jullie 
medewerking. 

Onder de 12 jaar? Houd altijd 1,5 meter afstand tot personen boven die leeftijd! 

Boven de 12 jaar? Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot iedereen! 

@Achilles 1894                                                                                                                                                                     07-05-2020


