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1. Inleiding
In dit document worden de spelregels beschreven die V.V. Reutum heeft opgesteld. Met deze spelregels kunnen we
onze voetbalactiviteiten op een goede maar ook veilige manier opstarten. Bij het opstellen van dit document is
rekening gehouden met de protocollen die zijn opgesteld door de KNVB, de veiligheidsregio Twente en gemeente
Tubbergen.
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2. Contactpersonen
Naam
Rob Veelers
Sander oude Luttikhuis
Matthijs Kolman
Wout Mensink
Koen Warring
Dennis Morskieft
Frank Droste
Theo Stevelink

Rol
TC / TJC
TC
TJC/ JO-13 t/m JO-19
TJC / Algemeen
TJC/ Instroom tm JO12
TJC/ Instroom tm JO12
Voorzitter
Updates via site

Telefoon
06-30708716
06-10104379
06-13561766
06-19316799
06-14720168
06-13719529
06-54975086
06-13860973

De contactpersonen zijn het aanspreekpunt bij:
• Vragen vanuit trainers en spelers
• Dragen zorg voor een ordentelijke wisseling tussen de trainingen
• Aanspreekpunt bij calamiteiten
• Dragen zorg voor het deurbeleid, hieronder wordt verstaan dat er alleen mensen op het sportpark aanwezig zijn die
er op dat moment ook behoren te zijn.
• Ondersteuning van training om de 1,5 meter regel in acht te houden.

Aanwezig:
Maandag 18.00 uur t/m 21.00 uur
Dinsdag 18.00 uur t/m 21.00 uur
Woensdag 18.00 uur t/m 21.00 uur
Donderdag 18.00 uur t/m 21.00 uur
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3. Plattegrond sportpark

Halen & brengen
Halen en brengen vindt plaats op de parkeerplaats. Blijf a.u.b. in de auto.
Blijf niet te lang stilstaan op deze plek om de verkeersstroom niet te hinderen.
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4. Algemene spelregels
Noodverordening
Onze sportactiviteiten en het openstellen van ons sportpark zijn mogelijk op basis van de per 29 april 2020 geldende
noodverordeningen. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het handhaven van deze verordening. Deze
handhaving gebeurt door de inzet van bij de gemeente werkzame medewerkers. V.V. Reutum zal er op toe zien dat de
spelregels zoals opgesteld in de noodverordening en in dit document worden opgevolgd en nageleefd.
Bij (herhaaldelijk) overtreden van deze noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname
van (groepen van) personen tot het zelfs weer sluiten van ons sportpark.

Algemeen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
• Spreek mensen erop aan als ze zich niet aan de regels houden.
• Er zal worden gehandhaafd door de gemeente.
• Voel jij je als speler, trainer, vrijwilliger en/of ouder niet fijn bij het feit dat er weer gesport gaat worden en je wilt
liever niet komen? Helemaal geen probleem maar laat het wel even weten aan je trainer of Technische Jeugd
Commissie.

Accommodatie
• Kantine, kleedkamers, douches en toiletten zijn gesloten.
• Het sportpak is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur.
• Het ballenhok is te openen door de aanwezige contactpersoon van de TJC. Hier geldt ten aller tijde maximaal 1
persoon in het ballenhok.
• In noodgevallen kan de kantine geopend worden door de aanwezige contactpersoon, hier bevindt zich ook de EHBO
koffer. Het AED apparaat hangt aan de voorzijde van de kantine.
• In noodgevallen kan gebruik worden gemaakt van de toiletten van de kleedkamers.
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Velden
• In principe wordt er enkel op het Kunstgrasveld getraind, de toegang tot het veld zal tussen veld 1 en het
kunstgrasveld zijn.
• Spelers en trainers die klaar zijn met trainen kunnen het veld verlaten via de uitgang bij de kleedkamers en via deze
route het sportpark verlaten, hier is voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
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5. Trainers, begeleiders en vrijwilligers
Voor onze trainers, begeleiders en vrijwilligers gelden de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat
geven;
Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder
begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm;
Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter
afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd;
Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment
toegestaan;
Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers
alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar
waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een
gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen
handen schudden;
Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis
gaan;
Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training;
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na
het laatste contact;
Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met
(keepers)handschoenen;
Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;
Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes door de spelers zelf worden
uitgewassen (geldt voor JO-07 t/m JO-12)
Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
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•
•
•
•
•

Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet
dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de
ouder(s) in kunt lichten;
Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.
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6. Sporters
Voor onze voetballers gelden de volgende maatregelen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
Blijf thuis als 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;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). 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;
Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbal
vereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn
gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna
goed je handen hebt gewassen;
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met
de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
Verlaat direct na de training de voetbal-vereniging.
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7. Ouders en verzorgers
Voor de ouders en verzorgers gelden de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport-activiteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als 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;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren);
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat
het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
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8. Overige verenigingen en niet leden
Overige verenigingen en niet leden van de V.V. Reutum krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken
van Sportpark de Kottenbrei. Met de verengingen in kwestie zal vooraf contact zijn om de trainingen af
te stemmen met de trainingen van de V.V. Reutum, dit contact verloopt via voorzitter Frank Droste.
Niet leden die willen trainen dienen zich voortijdig te melden bij Frank Droste.
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9. Het trainingsschema
Maandag
18.00 uur tot 19.00 uur
Trainers:
19.00 uur tot 20.00 uur
Trainers:
20.00 uur tot 21.00 uur
Trainers

KGV A (voor)
JO-9
Frank Frieling
JO-11
Ferrie Groothuis
JO-17
Machiel Steggink

KGV B (achter)
JO-10
Dennis Huiskes / Jeroen Groothuis
JO-15
Ramon Eerdman / Stan oude Kotte
JO-19
Edwin oude Kotte

Dinsdag
18.00 uur tot 19.00 uur
Trainers:
19.00 uur tot 20.00 uur
Trainers:
20.00 uur tot 21.00 uur

KGV A (voor)
JO-8
Ronald Veenhuis/ Bjorn L.
JO-12
Mark Morskieft/ Luuk Mensink
x

KGV B (achter)
MO-11
Bernadet Grundel
JO-13
Sam Holsink / Wout Slaghekke
x

Woensdag
18.00 uur tot 19.00 uur
Trainers:
19.00 uur tot 20.00 uur
Trainers:
20.00 uur tot 21.00 uur
Trainers:

KGV A (voor)
JO-7/Instroom
Hanneke Elbersen / Manon GP
JO-11
Jaap Kamphuis/Mick Silder
JO-19
Edwin Oude Kotte

KGV B (achter)
JO-10
Tim Jansen / Chiel Wesselink
JO-15
Koen Warring / Emiel Mollink
x

Donderdag
18.00 uur tot 19.00 uur
Trainers:
19.00 uur tot 20.00 uur
Trainers:
20.00 uur tot 21.00 uur
Trainers:

KGV A (voor)
JO-9
Jop Vrerink / Lex oude Kotte
JO-12
Bjorn Grundel / Michael O.
JO-17
Jan Morskieft/ Douwe Leferink

KGV B (achter)
MO-11
Wenroy Veldhuis
JO-13
Jurgen Lammerink / Lindsay M.
x

Trainingen
• Trainingen duren altijd 50 minuten.
• Voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar moet er tijdens het trainen 1,5 meter afstand moet
worden gehouden.
• Er zit altijd 10 minuten tussen de trainingen.
• 5 minuten voor de training aanwezig niet eerder.
• Na afloop van de training gefaseerd maar zo snel mogelijk het veld en sportpark verlaten.
• Trainingen zullen voorlopig van 6-5-2020 tot 3-7-2020 worden aangeboden.
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