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Protocol Sportpark Overbeek – KV Revival 

Algemene zaken en afspraken Sportclub Terschuur - gemeente 
Sportpark Overbeek wordt gebruikt door zowel KV Revival als v.v. Terschuurse Boys. In verband met 

de coronamaatregelen vanuit de overheid is het vanaf 29 april weer toegestaan om te trainen met de 

jeugd. Hierbij gelden voor verschillende leeftijdscategorieën verschillende maatregelen. In dit 

document wordt beschreven hoe KV Revival omgaat met de maatregelen en welke regels gehanteerd 

worden om te voldoen aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en de gemeente Barneveld. Bij 

verdere versoepeling of aanscherping van de maatregelen, wordt dit draaiboek bijgewerkt en een 

nieuwe versie gemaakt.  

Vanuit de Rijksoverheid worden een aantal maatregelen opgelegd die het NOC-NSF heeft verwerkt in 

een Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar (NOC-NSF, 2020). Van 

dit sportprotocol is altijd een laatste versie te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol . Dit zijn 

algemene voorschriften voor het sporten in een 1,5 meter omgeving. 

Vanuit de gemeente zijn geen aanvullende maatregelen genomen. 

Contactgegevens 
Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres 

Verantwoordelijk 
gemeente 

Philip Maat 140342 P.maat@Barneveld.nl    

Coronacoördinator v.v. 
Terschuurse Boys 

Gert van Essen   

Coronacoördinator k.v. 
Revival 

Jeffrey van de Bunt 06-15167834 voorzitter@kvrevival.nl 

 

Communicatie leden en omgeving 
Op de website van KV Revival wordt alle actuele informatie over sporten en het coronavirus 

verzameld. Hierop staan onder andere: De afspraken op het Sportpark, afspraken omtrent 

trainingen, het aanmelden voor een training van niet-leden en overige belangrijke zaken. Houd de 

website goed in de gaten voor het laatste nieuws. 

Via social-media kanalen zal ook de nodige informatie omtrent de afspraken en maatregelen 

verspreid worden. 
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Indeling sportpark en regels op het sportpark Overbeek 
 

De belangrijkste afspraken die op het Sportpark Overbeek gelden: 

- Je blijft thuis als je gezondheidsklachten hebt; 

- De tijd die je doorbrengt op, of rond, het Sportpark is zo kort mogelijk; 

- Je houdt van iedereen 1,5 meter afstand.  

Deze afspraken zijn beschreven in Bijlage 1: Coronaregels Sportpark Overbeek. Deze zullen 

opgehangen worden bij zowel de ingang van het Sportpark, als de ingang van de parkeerplaats. 

Binnen de Sportclub zijn de volgende afspraken gemaakt over het gebruik van het Sportpark: 

- Op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdagochtend maakt v.v. Terschuurse Boys gebruik 

van het Sportpark Overbeek. Het sportpark is dan niet toegankelijk voor leden van KV 

Revival. 

- Op woensdag maakt KV Revival gebruik van het Sportpark Overbeek; 

- Indeling van het Sportpark, waaronder de looproutes, zijn voor iedereen hetzelfde; 

- Verenigingen verzorgen zelf de trainingsmaterialen; 

- Desinfectiemateriaal bij de ingang en uitgang worden gebruikt door beide verenigingen; 

- Desinfectiemateriaal voor de trainingsmaterialen en andere zaken worden geregeld door de 

verenigingen zelf. 

- De AED is te vinden in de Kantine, EHBO-materialen in het materialenhok van KV Revival 

Rood: Veldnummers 

Blauw: Looproute bij aankomst Sportpark Overbeek 

Geel: Looproute bij vertrek Sportpark Overbeek 

 



Protocol Sportpark Overbeek – KV Revival 

Meetrainen van niet-leden (KV Revival) 

Omdat wij eerst willen kijken hoe het trainen verloopt voor leden, stellen wij trainingen pas op een 

latere termijn beschikbaar voor niet-leden. Wanneer niet-leden mee willen trainen, kunnen zij een 

mail sturen naar tc@kvrevival.nl. Pas wanneer de TC antwoord heeft gegeven op deze mail, kan het 

niet-lid toegang krijgen tot het Sportpark. 
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Trainingen jeugd 4 t/m 12 jaar 
Voorafgaand aan de eerste trainingen, of bij veranderingen van maatregelen/afspraken, zal er via de 

gebruikelijke kanalen, zoals de website en WhatsApp-groep, de nodige informatie worden verspreid. 

De trainingen van de jeugd tot en met 12 jaar vinden in principe plaats onder normale 

omstandigheden. Er gelden echter wel de volgende afspraken, zoals ook beschreven in Bijlage 2: 

Coronaregels Trainingen  Revival: 

- Je komt alleen naar het Sportpark voor jouw eigen training; 

- Je komt in sportkleding naar het Sportpark; 

- Je bent zo kort mogelijk op het Sportpark (maximaal 10 minuten van tevoren, direct weg aan 

het einde); 

- Er kan geen gebruik worden gemaakt van toiletten, kleedkamers of de kantine; 

- Je neemt een eigen bidon (voorzien van naam) mee om te kunnen drinken. 

- Kinderen van 12 jaar en ouder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen, mocht 

deze niet beschikbaar zijn neem dan contact op met de corona coördinator.  

Eén afspraak geldt voor deze leeftijdsgroep specifiek niet: 

- Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar of personen uit 

hetzelfde huishouden te houden. 

Hoe verloopt een training? 

1. Trainers zijn minimaal een kwartier van tevoren op het trainingsveld. Ze zetten het veld klaar 

en wachten op de kinderen. Bij aankomst van de kinderen, leggen ze regels voor de training 

uit.  

2. Kinderen komen maximaal 10 minuten van tevoren naar het Sportpark en kunnen direct naar 

het trainingsveld lopen. Bij de ingang staat handalcohol waar gebruik van gemaakt moet 

worden.  

3. Tijdens de training maken de kinderen alleen gebruik van het eigen veld. Voor drinken 

hebben ze een eigen bidon (voorzien van naam) bij zich. Er worden geen trainingsmaterialen 

van andere teams gebruikt. Samen trainen met een ander team is alleen in 

uitzonderingsgevallen en na overleg met coronaverantwoordelijke en coronacoördinator 

toegestaan. 

4. Na afloop van een training begeleidt de trainer de kinderen naar de uitgang van het 

Sportpark en dienen kinderen direct te vertrekken. 

5. Als kinderen niet direct worden opgehaald, dan valt het kind onder verantwoordelijkheid van 

de coronaverantwoordelijke. De trainer kan dan de trainingsspullen opruimen en reinigen, 

zodat ook de trainer niet te lang op het sportpark blijft. 
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Trainingen 13 t/m 18 jaar 
Voorafgaand aan de eerste trainingen, of bij veranderingen van maatregelen/afspraken, zal er via de 

gebruikelijke kanalen, zoals de website en WhatsApp-groep, de nodige informatie worden verspreid. 

De trainingen van de jeugd tussen 13 en 18 jaar vinden plaats onder de volledige afspraken in 

verband met het coronavirus. Deze zijn beschreven in Bijlage 2: Coronaregels Trainingen  KV Revival. 

Er zijn voor deze leeftijdsgroep geen verdere bijzonderheden of uitzonderingen. De belangrijkste 

afspraken zijn: 

- Je komt alleen naar het Sportpark voor jouw eigen training; 

- Je komt in sportkleding naar het Sportpark; 

- Je bent zo kort mogelijk op het Sportpark (maximaal 10 minuten van tevoren, direct weg aan 

het einde); 

- Er kan geen gebruik worden gemaakt van toiletten, kleedkamers of de kantine; 

- Je neemt een eigen bidon (voorzien van naam) mee om te kunnen drinken. 

- Kinderen van 12 jaar en ouder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen, mocht 

deze niet beschikbaar zijn neem dan contact op met de corona coördinator.  

Voor deze leeftijdsgroep is het extra van belang dat de training goed wordt voorbereid, omdat hier 

altijd 1,5 meter afstand bewaard dient te worden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende 

trainers en/of begeleiders beschikbaar zijn om de training te leiden en begeleiden. 

Hoe verloopt een training? 

1. Trainers zijn minimaal een kwartier van tevoren op het trainingsveld. Ze zetten het veld klaar 

en wachten op de kinderen. Bij aankomst van de kinderen, leggen ze regels voor de training 

uit.  

2. Kinderen komen maximaal 10 minuten van tevoren naar het Sportpark en kunnen direct naar 

het trainingsveld lopen. Bij de ingang staat handalcohol waar gebruik van gemaakt moet 

worden.  

3. Tijdens de training maken de kinderen alleen gebruik van het eigen veld. Voor drinken 

hebben ze een eigen bidon bij zich voorzien van naam. Er worden geen trainingsmaterialen 

van andere teams gebruikt. Samen trainen met een ander team is alleen in 

uitzonderingsgevallen en na overleg met coronaverantwoordelijke en coronacoördinator 

toegestaan. 

4. Na afloop van een training worden de gebruikte materialen gereinigd met de daarvoor 

beschikbare middelen door de trainers, kinderen en coronaverantwoordelijke. Vervolgens 

begeleidt de trainer de kinderen naar de uitgang van het Sportpark en dienen kinderen direct 

te vertrekken. 
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Trainingsschema en coronaverantwoordelijken 
Hieronder staat het trainingsschema. De trainingen starten op woensdag 6 mei 2020. 

Trainingsschema 
Team Tijd Veld 

F-jes 17.30 – 18.30 1 

E1 17.40 – 18.40 2 

D1 17.40 – 18.40 2 

C (12 jaar) 17.50 – 18.50 3 

C (13 jaar) 19.15 – 20.15 1 

B1 19.15 – 20.15 1 

A1 19.25 – 20.25 2 

 

Coronaverantwoordelijken 
De coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van alle coronamaatregelen 

op het Sportpark op het moment dat hij/zij dienst heeft. De coronaverantwoordelijke is de persoon 

die vragen beantwoordt, toezicht houdt (bij de ingang) en mensen op een gepaste, vriendelijke 

manier aanspreekt op de naleving van de afspraken en maatregelen. Daarnaast is de 

coronaverantwoordelijke aanwezig op het veld ter ondersteuning van de trainers en helpt hij/zij met 

het desinfecteren van de trainingsmaterialen. 

Vooraf moet deze persoon 30 minuten voor aanvang van de training het hek open, zet handalcohol 

klaar bij in- en uitgang en controleert of het park er nog bij ligt zoals afgesproken. Na afloop is het 

ook de coronaverantwoordelijke die eventuele bijzonderheden doorgeeft aan de coronacoördinator 

van de vereniging, zodat er eventuele actie kan worden ondernomen.  

Dag Verantwoordelijke Telefoonnummer 

Woensdagavond 
(17:00 tot 19:00) 

 .. 

Woensdagavond 
(19:00 tot 21:00) 
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Bijlage 1: Coronaregels Sportpark Overbeek 
 

 

  

 

Algemene Coronaregels Sportpark Overbeek 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!! 

Je blijft thuis als:  

- je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 

- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft: 

- Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 

Je houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

Je hoest en niest in je elleboog en gebruikt papieren zakdoekjes; 

Je gaat voordat je naar het Sportpark vertrekt thuis naar het toilet; 

Je wast voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

Je wast je handen met water en zeep voor en na bezoek van het Sportpark; 

Je doucht thuis en niet op het Sportpark; 

Je komt in sportkleding naar het Sportpark; 

Je vermijdt het aanraken van je gezicht; 

Je schudt geen handen; 

Je komt niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op het Sportpark en gaat direct na 

de training naar huis. 
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Bijlage 2: Coronaregels Trainingen KV Revival  
 

Coronaregels Trainingen KV Revival 

 

Je komt NIET trainen als: 

- Je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°); 

- Iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 

24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

- Iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 

Als lid meld je bij je trainer of je wel of niet komt trainen; 

Als NIET-lid meld jij je aan via het formulier op de website: tc@kvrevival.nl; 

Je komt alleen naar het Sportpark wanneer er voor jou een training gepland staat; 

Je reist zoveel mogelijk alleen of je komt met maximaal één persoon uit jouw huishouden; 

Je komt in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen;  

Je zorgt ervoor dat je thuis naar het toilet bent geweest. Op het Sportpark kan dit niet!; 

Je komt niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het Sportpark;  

Je volgt altijd de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers en de coronaverantwoordelijken; 

Als je ouder bent dan 12 jaar houdt je 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen 

uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.  

Je maakt gebruik van aanwezige desinfectiemiddelen.  

Je neemt je eigen bidon (voorzien van naam) gevuld mee om uit te drinken; 

Je verlaat direct na de training het sportpark. 

Je neemt, wanneer je 12 jaar of ouder bent, een geldig legitimatiebewijs mee. 

Na de training help je op verzoek van de trainer / corona-verantwoordelijke met het opruimen en 

eventueel desinfecteren van het trainingsmateriaal. 
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Bijlage 3: Adviezen voor ouders 
 

Coronaregels en adviezen voor ouders 

 

Vertel je kinderen over de veiligheids- en hygiëneregels op het sportpark en zorg ervoor dat ze de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

Geef je kind een briefje mee met je contactgegevens, zoals bijvoorbeeld je 06-nummer; 

Je meldt vooraf bij de trainer of je kind wel of niet komt trainen; 

Als je kind GEEN lid is, dan meld je je kind aan via tc@kvrevival.nl. Pas wanneer er een reactie op 

deze mail is, kan je kind komen trainen. 

Je brengt je kind alleen naar het Sportpark wanneer er een training voor jouw kind gepland staat; 

Je kind brengt je kind NIET naar het Sportpark als: 

- Je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

- 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; 

- Iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).  

Je reist alleen met jouw kind of komt met personen uit jouw huishouden; 

Je brengt je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de Sportpark; 

Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens 

als na de training van jouw kind; 

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het Sportpark; 

Je volgt altijd de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers en de coronaverantwoordelijken; 

In bijzondere gevallen is het toegestaan om één ouder/verzorger op het Sportpark aanwezig te laten 

zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Mocht dit 

nodig zijn, dan dient vooraf een verzoek ingediend te worden bij de corona coördinator. 

Je haalt direct na afloop van de training je kind op van het Sportpark.  Zorg ervoor dat dit moment zo 

kort mogelijk is. Bij brengen en halen geldt het “kiss and ride – principe”. 

Je geeft je kind van 12 jaar of ouder een geldig legitimatiebewijs mee. 
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Bijlage 4: Algemene Coronaregels Trainers, begeleiders en 

vrijwilligers 
 

Coronaregels Trainers, begeleiders en andere vrijwilligers 

Je komt, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het Sportpark; 

Je bereidt je training goed voor. Voor 13 t/m 18 moet ook tussen de spelers 1,5 meter afstand zijn. 

Maak gebruik van de aangeboden oefeningen van de TC; 

Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd boven 13 jaar is niet toegestaan; 

Zorg dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent voor het klaarzetten van de training en het 

opvangen van de kinderen. 

Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen. Laat 

kinderen op het daartoe aangewezen veld trainen. De coronaverantwoordelijke zal helpen de 

kinderen naar het juiste veld te begeleiden; 

Wijs de kinderen elke training op de gedragsregels. Dit geldt vooral voor de groep 13 t/m 18 jarigen, 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 

Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt. Wanneer de regels dan alsnog niet worden nageleefd, roep dan de hulp in van de 

coronaverantwoordelijke; 

Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of medetrainers (geen lichamelijk contact), tenzij dit 

niet anders kan (bijvoorbeeld bij blessures); 

Meld het bij de coronaverantwoordelijke als er kinderen zijn die je vooraf niet had verwacht. Dit 

geldt voor leden die niet op de betreffende training horen en voor niet vooraf aangemelde niet-

leden; 

Maak gebruik van de aanwezige beschermingsmiddelen; 

De kinderen mogen 10 minuten voor de starttijd van de training het veld op. Ze mogen alleen 

aanwezig zijn op het eigen trainingsveld. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

Toeschouwers en ouders zijn niet toegestaan bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen 

(bijvoorbeeld ophalen bij blessure) noodzakelijk is en dit vooraf gemeld is bij de corona coördinator; 

Je blijft thuis als: 

- Je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

- Iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten; 

- Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 

Materialen mogen pas weer in de berging opgeruimd worden wanneer ze gedesinfecteerd zijn. 

Gebruik geen materialen van een andere groep voordat ze gedesinfecteerd zijn.  
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Bijlage 5: Indeling Sportpark en looproutes 
Kaart/tekening 

 

 


